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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
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Следующие рекомендации по технике безопасности призваны
предотвратить непредвиденные риски и ущерб, вызванные
небезопасной либо неверной эксплуатацией изделия.
Рекомендации делятся на две категории: ОСТОРОЖНО
и ВНИМАНИЕ (см. ниже).

Этим символом помечены действия, связанные
с повышенной опасностью. Внимательно прочтите
соответствующий текст и следуйте инструкциям,
чтобы избежать риска.

ОСТОРОЖНО!

Означает, что несоблюдение инструкций может привести
к серьезной травме или смерти.

ВНИМАНИЕ!

Означает, что несоблюдение инструкций может привести
к легкой травме или к поломке изделия.
На внутренних и наружных блоках отображаются следующие
символы.

Этот символ указывает, что в данном устройстве
используется воспламеняющийся хладагент. В
случае утечки хладагента и воздействия внешнего
источника воспламенения существует опасность
возгорания.
Этот символ указывает, что следует внимательно
прочитать руководство по эксплуатации.
Этот символ указывает, что обслуживающий
персонал должен обращаться с данным
оборудованием в соответствии с руководством по
установке.
Этот символ указывает на наличие таких источников
информации, как руководство по эксплуатации или
руководство по установке.
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Важные указания по технике безопасности

ОСТОРОЖНО!

Чтобы снизить опасность пожара, удара током или
получения травм при использовании изделия,
необходимо принять следующие основные меры
предосторожности.

Дети в доме

Изделие не предназначено для использования лицами
(включая детей) со сниженными физическими или умственными
способностями, болезнями органов чувств, недостаточным
опытом и знаниями. Указанные категории должны использовать
изделие после обучения и под присмотром лица,
ответственного за их безопасность. Не позволяйте детям играть
с изделием.

Установка

•Не
• устанавливайте кондиционер на неустойчивой поверхности
или в месте, где он может упасть.
•При
•
установке или перемещении кондиционера обратитесь
в авторизованный сервисный центр.
•Надежно
•
установите панель и крышку блока управления.
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•Не
• устанавливайте кондиционер в местах хранения
легковоспламеняющихся жидкостей или газов,таких как бензин,
пропан, растворители и т. д.
•Убедитесь,
•
что труба и кабель питания, соединяющие
внутренний и наружный блоки, при установке кондиционера не
натянуты слишком туго.
•Используйте
•
стандартный автоматический выключатель
и предохранитель, чьи характеристики соответствуют
номинальным параметрам кондиционера.
•Не
• допускайте попадания воздуха или газа в систему, за
исключением специального хладагента.
•Используйте
•
негорючий газ (азот) для проверки утечки и для
продувки воздуха; использование сжатого воздуха или горючего
газа может привести к пожару или взрыву.
•Внутренние/наружные
•
электрические соединения должны быть
надежно закреплены, а кабель должен быть проложен
надлежащим образом, так, чтобы не возникало никакого
напряжения при протягивании кабеля от соединительных клемм.
Неправильное или неплотное соединение может привести
к пожару.
•Перед
•
использованием кондиционера установите специальную
электрическую розетку и выключатель.
•Не
• подключайте провод заземления к газовой трубе,
громоотводу или телефонному заземлению.
•Доступ
•
ко всем необходимым вентиляционным отверстиям
дожен быть свободным от препятствий.
•В
• соответствии с электротехническими нормами в цепи должно
быть установлено устройство защитного отключения.

Эксплуатация

•Используйте
•
только те детали, которые перечислены в списке
запасных частей. Никогда не пытайтесь модифицировать
оборудование.
•Убедитесь,
•
что дети не могут залезть на наружный блок или
ударить его.
•Располагайте
•
батарею в таком месте, где нет опасности пожара.
•Используйте
•
только тот хладагент, который указан на этикетке
кондиционера.
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•Отключите
•
питание, если наблюдается какой-либо шум, запах
или дым от кондиционера.
•Не
• оставляйте легковоспламеняющиеся вещества, такие как
бензин, бензол или растворитель, вблизи кондиционера.
•Если
•
кондиционер был затоплен водой, обратитесь
в авторизованный сервисный центр.
•Не
• используйте кондиционер в течение длительного периода
времени в небольшом помещении без надлежащей
вентиляции.
•В
• случае утечки газа (например, фреона, пропана, сжиженного
газа и т. д.) перед повторным использованием кондиционера
проветрите как следует помещение.
•Для
•
очистки внутренних частей обратитесь в авторизованный
сервисный центр или к дилеру. Использование агрессивных
моющих средств может вызвать коррозию или повреждение
устройства.
•Обязательно
•
проветрите помещение, если кондиционер
и отопительное оборудование, например обогреватель,
используются одновременно.
•Не
• закрывайте отверстия для впуска или выпуска воздуха.
•Не
• вставляйте руки или другие предметы в отверстие для
впуска или выпуска воздуха во время работы кондиционера.
•Убедитесь,
•
что кабель питания не запачкан, не ослаблен и не
разорван.
•Запрещается
•
трогать, эксплуатировать или ремонтировать
кондиционер мокрыми руками.
•Не
• ставьте предметы на кабель питания.
•Не
• устанавливайте обогреватели или другие отопительные
приборы вблизи кабеля питания.
•Не
• разбирайте и не удлиняйте кабель питания. Царапины или
отслаивание изоляции на силовых кабелях может привести
к возгоранию или поражению электрическим током, такие
кабели следует заменить.
•Немедленно
•
отключите питание в случае сбоя электропитания
или грозы.
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•Обеспечьте
•
условия, при которых кабель питания не сможет
отсоединиться и не будет поврежден во время эксплуатации.
•Не
• касайтесь труб хладагента, дренажа и любых внутренних
деталей устройства во время его эксплуатации или сразу
после завершения работы.

Обслуживание

•Не
• выполняйте очистку путем распыления воды
непосредственно на изделие.
•Перед
•
чисткой или техническим обслуживанием отключите
электропитание и подождите, пока вентилятор не остановится.

Техническая безопасность

•Установка
•
или ремонт, выполненные неуполномоченными
лицами, могут представлять опасность для вас и других
людей.
•У
• лица, занимающегося работой на контуре охладителя или
вмешивающегося в контур, должно быть действительное
свидетельство от оценочного ведомства, акредитированного в
отрасли, подтверждающее компетентность этого лица для
безопасной работы с охладителями в соответствии с нормами
оценки, признанными в отрасли.
•Обслуживание
•
выполняется только согласно рекомендациям
производителя оборудования. Техобслуживание и ремонт, для
которых требуется помощь обученного персонала, должно
выполнять только под надзором лица, компетентного в
использовании горючего охладителя.
•Информация,
•
содержащаяся в руководстве, предназначена
для квалифицированных технических специалистов, хорошо
знакомых с процедурами безопасности и имеющих
соответствующие инструменты и испытательные приборы.
•Отказ
•
прочитать и выполнять все инструкции в данном
руководстве может привести к сбоям в работе оборудования,
повреждению имущества, получению травмы и/или смерти.
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•Прибор
•
должен быть установлен в соответствии
с национальными правилами устройства электроустановок.
•Если
•
необходимо заменить шнур питания, замена
осуществляется квалифицированным персоналом
с использованием только оригинальных запасных частей.
•Этот
•
прибор должен быть заземлен надлежащим образом,
чтобы минимизировать риск поражения электрическим током.
•Не
• обрезайте и не удаляйте контакт заземления из вилки
питания.
•Присоединение
•
клеммы адаптера заземления к винту крышки
настенной розетки не заземляет прибор, если крышка не
металлическая, изолирована и настенная розетка не
заземлена через бытовую проводку.
•Если
•
у вас есть какие-либо сомнения по поводу правильности
заземления кондиционера, проверьте настенную розетку
и цепь с привлечением квалифицированного электрика.
•Хладагент
•
и газ для изоляции, используемые в приборе,
требуют специальных процедур утилизации. Перед их
утилизацией проконсультируйтесь с сервисным агентом или
другим квалифицированным специалистом.
•В
• случае повреждения кабеля питания его должен заменить
изготовитель, сервисный центр или мастер, обладающий
достаточной квалификацией.
•Прибор
•
хранить в хорошо вентилируемом месте, где
пространство соответствует площади помещения,
определенной для эксплуатации.
•Хранить
•
прибор в помещении без непрерывной работы
открытого пламени (например работа газового прибора) и
источников возгорания (например, работа электрического
обогревателя).
•Хранить
•
прибор так, чтобы предотвратить механическое
повреждение.

8

RU

ВНИМАНИЕ!

Чтобы уменьшить риск незначительной травмы,
неисправности или повреждения продукта или
имущества при использовании этого продукта,
соблюдайте основные меры предосторожности, включая
следующие.

Установка

•Не
• устанавливайте кондиционер в местах, где он подвергается
непосредственному воздействию морского ветра (солевого
тумана).
•Установите
•
сливной шланг надлежащим образом для слива
конденсата.
•Соблюдайте
•
осторожность при распаковке и установке
кондиционера.
•Не
• касайтесь вытекающего хладагента во время монтажа или
ремонта.
•Привлекайте
•
к транспортировке кондиционера двух или более
людей или используйте вилочный погрузчик.
•Установите
•
наружный блок таким образом, чтобы он был
защищен от воздействия прямых солнечных лучей. Не
устанавливайте внутренний блок в месте, где он
непосредственно подвергается воздействию солнечного света
через окна.
•Безопасно
•
утилизируйте упаковочные материалы, такие как
винты, гвозди или батарейки, используя надлежащую упаковку
после монтажа или ремонта.
•Установите
•
кондиционер так, чтобы шум от наружного блока
или выхлопные газы не причиняли неудобства соседям.
Невыполнение этого требования может привести к конфликту
с соседями.

Эксплуатация

•Если
•
пульт дистанционного управления не будет
использоваться в течение длительного времени, выньте из
него батарейки.
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•Перед
•
началом работы кондиционера убедитесь в том, что
установлен фильтр.
•После
•
установки или ремонта кондиционера воздуха
обязательно выполните проверку на утечки хладагента.
•Не
• ставьте предметы на кондиционер.
•Никогда
•
не смешивайте разные типы батарей или старые
и новые батареи в пульте дистанционного управления.
•Не
• позволяйте кондиционеру работать в течение длительного
времени при очень высокой влажности или при открытой
двери или окне.
•Прекратите
•
использование пульта дистанционного управления
при наличии утечки жидкости из батареи Если на одежду или
кожу попала жидкость из батареи, смойте ее чистой водой.
•Не
• подвергайте людей, животных или растения воздействию
холодного или горячего потока воздуха от кондиционера
в течение длительного времени.
•При
•
проглатывании жидкости из батареи тщательно
прополощите рот и обратитесь к врачу.
•Не
• пейте воду, вытекающую из кондиционера.
•Не
• используйте продукт для специальных целей, таких как
консервация продуктов питания, произведений искусства
и т. д. Этот кондиционер предназначен для применения в быту,
а не в качестве прецизионной системы охлаждения.
Существует риск повреждения или утраты имущества.
•Не
• перезаряжайте и не разбирайте батарейки.
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Обслуживание

•Никогда
•
не касайтесь металлических частей кондиционера во
время снятия воздушного фильтра.
•Используйте
•
прочную крепкую табуретку или лестницу при
очистке, обслуживании или ремонте кондиционера на высоте.
•Никогда
•
не используйте сильные чистящие средства или
растворители при очистке кондиционера, не распыляйте воду.
Используйте мягкую ткань.

Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствие с
техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки»
005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена
для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного
продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.

Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки.
Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде
цифрового и/или буквенного обозначения.

Утилизация отработанных батарей/аккумуляторов
••Этот символ может сочетаться с химическим обозначением ртути (Hg), кадмия (Cd)
или свинца (Pb), если батарея содержит более 0,0005 % ртути, 0,002 % кадмия или
0,004 % свинца.
••Все батареи/аккумуляторы утилизируются отдельно от бытовых отходов на
специализированном предприятии, уполномоченном правительством или местными
органами власти.
••Правильная утилизация старых батарей/аккумуляторов поможет предотвратить
потенциальные негативные последствия для окружающей среды, животных и
здоровья людей.
••Более подробные сведения об утилизации старых батарей/аккумуляторов можно
получить в городской администрации, службе утилизации отходов или в магазине, где
было куплено изделие.
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Примечания по эксплуатации
Рекомендации по энергосбережению
••Не переохлаждайте помещение. Это может нанести вред вашему здоровью и привести
к повышенному потреблению электроэнергии.
••Во время работы кондиционера закройте жалюзи или шторы для защиты от солнечных лучей.
••Держите двери и окна плотно закрытыми.
••Отрегулируйте направление воздушного потока по вертикали или горизонтали, чтобы воздух
циркулировал в помещении.
••Увеличьте частоту вращения вентилятора для быстрого охлаждения или нагрева воздуха
в помещении в течение короткого времени.
••Регулярно открывайте окна для вентиляции, поскольку при длительном использовании
кондиционера качество воздуха в помещениях может ухудшиться.
••Очищайте воздушный фильтр один раз в 2 недели. Пыль и загрязнения, скопившиеся в воздушном
фильтре, могут заблокировать поток воздуха или ухудшить показатели охлаждения/осушения.

Детали и функции
Внутренний блок

Наружный блок

1 Воздушный фильтр

1 Отверстия для впуска воздуха

2 Воздухозаборник

2 Отверстия для выпуска воздуха

3 Передняя крышка
4 Выпуск воздуха
5 Отражатель (горизонтальная заслонка)
6 Отражатель (вертикальные жалюзи)
7 Кнопка включения/выключения

ПРИМЕЧАНИЕ
••Количество и расположение индикаторов состояния может различаться в зависимости от модели
кондиционера.
••Функции могут быть изменены в зависимости от типа модели.
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Беспроводной пульт
дистанционного управления
Установка батареек

Метод работы
Для управления направьте пульт дистанционного
управления на приемник сигнала в правой
стороне кондиционера.

Если экран пульта дистанционного управления
начинает тускнеть, замените батареи. Перед
использованием пульта дистанционного
управления вставьте батарейки ААА (1,5 В).

1

Снимите крышку отсека для батареек.

ПРИМЕЧАНИЕ

2

Вставьте новые батарейки и убедитесь, что
полюса + и – батареек установлены
правильно.

••Пульт дистанционного управления может
управлять другими электронными
устройствами, если он направлен
в соответствующую сторону. Убедитесь, что
пульт дистанционного управления направлен
в сторону приемника сигнала кондиционера.
••Для нормальной работы используйте мягкую
ткань, чтобы очистить передатчик и приемник
сигнала.

Установка держателя пульта
дистанционного управления
Для защиты пульта дистанционного управления
установите держатель там, где нет воздействия
прямого солнечного света.

1

Выберите безопасное и удобное
местоположение.

2

Надежно закрепите держатель 2 винтами
с помощью отвертки.

••Если функция не предусмотрена продуктом, то
при нажатии кнопки данной функции на пульте
дистанционного управления звуковой сигнал
подан не будет. Исключение составляют
следующие функции: Направление потока
воздуха ( SWING ), Отображение значения
потребления энергии (kW [3 s]), Очистка воздуха (
).
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Установка текущего времени

1

2
3

Вставьте батарейки.
••Значок, указанный ниже, мигает в нижней
части экрана дисплея.

Нажмите кнопку
минуты.

или

, чтобы выбрать

Нажмите кнопку SET/CANCEL для
завершения.

Эксплуатация кондиционера без
пульта дистанционного
управления
Если пульт дистанционного управления
отсутствует, то для работы с кондиционером
можно использовать кнопку ON/OFF на
внутреннем блоке.

1

Откройте переднюю крышку (тип 2) или
горизонтальную заслонку (тип 1).

2

Нажмите кнопку ON/OFF.

Тип 1

ПРИМЕЧАНИЕ
••После установки текущего времени можно
воспользоваться таймером On/Off (включение/
выключение).
ON/OFF

Использование функции
преобразования °С/°F
(дополнительно)

Тип 2

Эта функция переключает единицы блока между
°С и °F
••Нажмите и удерживайте кнопку
5 секунд.

SWING
℃↔℉ [5 s]

около

ON/OFF

ПРИМЕЧАНИЕ
••Если открывать горизонтальную заслонку
слишком быстро, можно сломать шаговый
двигатель.
••Частота вращения вентилятора
устанавливается на высокий уровень.
••Функции могут быть изменены в зависимости
от типа модели.
••При использовании этой аварийной кнопки ON/
OFF (Вкл./выкл.) невозможно изменить
температуру.
••Для моделей с охлаждением и нагревом
температура устанавливается в диапазоне от
22 до 24 °С
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Использование беспроводного пульта дистанционного управления
Пульт дистанционного управления позволяет удобно управлять кондиционером.
Доступные функции

2

Кнопка

Экран
дисплея

Настройка нужной
температуры в режиме
охлаждения, нагрева
или автоматического
переключения.

O

O

Выбор режима
охлаждения.

O

O

Выбор режима нагрева.

O

O

Выбор режима
осушения.

O

O

Выбор режима
вентилятора.

O

O

Выбор режима
автоматического
переключения/
автоматической
работы.

O

O

JET
MODE

Быстрое изменение
температуры
в помещении.

O

O

FAN
SPEED

Регулировка частоты
вращения вентилятора.

O

O

Регулировка
направления
воздушного потока по
вертикали или
горизонтали.

O

O

FAN
SPEED

JET
MODE

1

kW [3 s]

SWING
℃↔℉ [5 s]

FUNC.

SWING

SET UP

ROOM
TEMP
DIAGNOSIS [5 s]

SET
CANCEL

MODE
TIMER

система

Мульти
система
O

TEMP

*

сплит-

O

*
MODE

Одиночная

Включение/выключение
кондиционера.

-

*

Указания

CANCEL

RESET

SWING

SWING

ПРИМЕЧАНИЕ
••* Кнопки могут быть изменены в зависимости от типа модели.
••При подключении к внешнему мульти-блоку функции Energy Display, Energy
Control, Silent и Smart Diagnosis могут не поддерживаться.
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Доступные функции
Кнопка
2

Экран
дисплея

*

JET
MODE

-

Установка/отмена
специальных функций
и таймера.

O

O

-

Отмена настроек
таймера.

O

O

SWING

-

Настройка времени.

O

O

-

Установка яркости
дисплея на внутреннем
блоке.

℃↔℉ [5 s]

FUNC.

O

O

TIMER

ROOM
TEMP

Отображение
температуры
в помещении.

O

O

°C↔°F
[5 s]

Переключение единиц
между °C и °F

O

O

*COMFORT
AIR

Регулировка
отклонения воздушного
потока.

O

O

Установка или
отключение
отображения
информации об
электроэнергии.

O

X

Включение функции
управления
энергопотреблением.

O

X

Удобная проверка
информации об
обслуживании
продукта.

O

X

CANCEL

1

kW [3 s]

SWING

SET UP

ROOM
TEMP
DIAGNOSIS [5 s]

SET
CANCEL

CANCEL

RESET

*LIGHT
OFF

kW
[3 s]

-

*ENERGY
CTRL
DIAGNOSIS
[5 s]
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система

Мульти
система

O

TEMP

*

сплит-

O

SET/
CANCEL

FAN
SPEED

MODE

Одиночная

Автоматическое
включение/выключение
кондиционера
в заданное время.

TIMER

*

Указания

-

RU
Доступные функции
Кнопка
2

*

Экран
дисплея

FUNC.

FAN
SPEED
TEMP

*

JET
MODE

1

kW [3 s]

SWING
℃↔℉ [5 s]

FUNC.

TIMER

SWING

SET UP

ROOM
TEMP
DIAGNOSIS [5 s]

SET
CANCEL

CANCEL

RESET

-

Одиночная
сплитсистема

Ионный генератор
использует миллионы
ионов, чтобы улучшить
качество воздуха в
помещении.

*
MODE

Указания

Мульти
система

O
O
(дополните- (дополнительно)
льно)

Уменьшение шума от
наружных блоков.

O

X

Удаление влаги,
образующейся во
внутреннем блоке.

O

O

Инициализация
параметров
дистанционного
управления.

O

O

ПРИМЕЧАНИЕ
••Некоторые функции могут не поддерживаться, в зависимости от модели.

RESET

••* Кнопки могут быть изменены в зависимости от типа модели.
••Чтобы управлять выбранной командой FUNC, нажмите кнопку SET/
CANCEL.
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Автоматический перезапуск
кондиционера

Использование функции
режима

Если кондиционер снова включен после сбоя
питания, эта функция восстанавливает
предыдущие настройки.

Позволяет выбрать требуемую функцию.
Режим охлаждения

Отключение автоматического
перезапуска

1

Откройте переднюю крышку (тип 2) или
горизонтальную заслонку (тип 1).

2

Нажмите кнопку ON/OFF и удерживайте ее
в течение 6 секунд: устройство подает
двойной звуковой сигнал, индикатор дважды
мигнет 4 раза.

Режим автоматического
переключения / Режим
автоматической работы (AI)

Режим снижения влажности

••Для повторного включения функции
нажмите кнопку ON/OFF и удерживайте
в течение 6 секунд. Устройство подаст
двойной звуковой сигнал, и индикатор
мигнет 4 раза.

Тип 1

Режим обогрева

Режим вентилятора

Режим охлаждения

ON/OFF

1

Включите питание машины.

2

Нажмите кнопку MODE, чтобы выбрать
режим охлаждения.
••На экране дисплея отображается

Тип 2

3
ON/OFF

ПРИМЕЧАНИЕ
••Функции могут быть изменены в зависимости
от типа модели.
••Если нажать и удерживать кнопку ON/OFF
нажатой в течение 3–5 секунд вместо 6 секунд,
прибор перейдет в режим тестирования. В
этом режиме устройство выпускает сильно
охлажденный воздух в течение 18 минут,
а затем возвращается к заводским настройкам
по умолчанию.
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Нажмите кнопку
или
, чтобы
установить требуемую температуру.

.
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Автоматический режим
(искусственный интеллект)

Режим автоматического
переключения

Мульти система

Одиночная сплит-система

В этом режиме система автоматически
контролируется с помощью электронного
управления.

Эта операция изменяет режим для
автоматического поддержания заданной
температуры в диапазоне ±2 °С

1

Включите питание машины.

1

Включите питание машины.

2

Нажмите кнопку MODE, чтобы выбрать
автоматическую работу.

2

Нажмите кнопку MODE, чтобы выбрать
режим автоматического переключения.

••На экране дисплея отображается

3
4

.

Нажмите кнопку
или
, чтобы
установить требуемую температуру.
Нажмите кнопку FAN SPEED для
регулировки частоты вращения вентилятора.

••На экране дисплея отображается

3
4

.

Нажмите кнопку
или
, чтобы
установить требуемую температуру.
Нажмите кнопку FAN SPEED для
регулировки частоты вращения вентилятора.

Режим снижения влажности
Этот режим удаляет лишнюю влагу из
окружающей среды с высокой влажностью или
во время сезона дождей, для того чтобы
предотвратить свертывание обоев. Этот режим
автоматически регулирует температуру
в помещении и частоту вращения вентилятора,
чтобы поддержать оптимальный уровень
влажности.

1

Включите питание машины.

2

Нажмите кнопку MODE, чтобы выбрать
режим снижения влажности
••На экране дисплея отображается

.

ПРИМЕЧАНИЕ
••В этом режиме невозможно настроить
температуру в помещении, она регулируется
автоматически.
••Температура в помещении не отображается на
экране дисплея.
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Использование функции
скоростного режима

Режим обогрева

1

Включите питание машины.

2

Нажмите кнопку MODE, чтобы выбрать
режим обогрева.
••На экране дисплея отображается

3

.

Нажмите кнопку
или
, чтобы
установить требуемую температуру.

будет отображаться на внутреннем блоке,
когда идет процесс размораживания.

••Кроме того, это указание будет отображаться
на внутреннем блоке:
−−Когда работает предварительный нагрев.
−−Когда температура в помещении достигла
заданной.

В этом режиме выполняется только циркуляция
воздуха в помещении без изменения
температуры в нем.

1

Включите питание машины.

2

Нажмите кнопку MODE, чтобы выбрать
режим вентилятора.

3

1

Включите питание машины.

2

Нажмите кнопку MODE, чтобы выбрать
нужный режим.

3

Нажмите кнопку JET MODE.
••На экране дисплея отображается

.

ПРИМЕЧАНИЕ
••Режим форсированного обогрева недоступен
на некоторых моделях.

Режим вентилятора

••На экране дисплея отображается

Эта функция позволяет быстро охладить воздух
в помещении летом или нагреть его зимой.
••функция скоростного режима доступна
в режимах охлаждения, обогрева и снижения
влажности.

ПРИМЕЧАНИЕ
••

Быстрое изменение температуры
в помещении

.

Нажмите кнопку FAN SPEED для
регулировки частоты вращения вентилятора.

••В режиме скоростного охлаждения сильный
поток воздуха выдувается 30 минут.
••По истечении 30 минут установленная
температура поддерживается на уровне 18 °C
Если требуется изменить температуру,
нажмите кнопку
или
нужную температуру.

, чтобы задать

••В режиме скоростного обогрева сильный поток
воздуха выдувается 30 минут.
••По истечении 30 минут установленная
температура поддерживается на уровне 30 °C
Если требуется изменить температуру,
нажмите кнопку
или
нужную температуру.

, чтобы задать

••Эта функция может работать по-другому
с дисплея пульта дистанционного управления.
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Использование функции
частоты вращения
вентилятора

Использование функции
направления воздушного
потока

Регулировка частоты вращения
вентилятора

Эта функция регулирует направление
воздушного потока по вертикали (по
горизонтали).

••Нажмите кнопку FAN SPEED несколько раз
для регулировки частоты вращения
вентилятора.

••Нажмите кнопку SWING ( SWING ) несколько раз
и выберите нужное направление.

Экран дисплея

Частота вращения
Высокая
Умеренно высокая
Средняя
Умеренно низкая
Низкая

-

Естественный ветер

ПРИМЕЧАНИЕ
••Скорость вентилятора при естественном ветре
регулируется автоматически
→

→

ПРИМЕЧАНИЕ
••Регулировка направления воздушного потока
по горизонтали может не поддерживаться,
в зависимости от модели.
••Произвольная регулировка отражателя может
привести к неисправности продукта.
••При перезапуске кондиционера он начинает
работать с ранее установленным
направлением воздушного потока, так что
режим отражателя может не совпадать со
значком, отображаемым на пульте
дистанционного управления. Если такое
происходит, снова нажмите кнопку

→

SWING

или

для регулировки направления воздушного
потока.
SWING

••На некоторых внутренних блоках имеются
значки частоты вращения вентилятора.

→

−−Выберите
(
) для автоматического
регулирования направления воздушного
потока.

→

→

••Эта функция может работать по-другому
с дисплея пульта дистанционного управления.

••На некоторых моделях дисплей внутреннего
блока отображается в течение 5 секунд и
возвращается к установленной температуре.
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Установка таймера
включения/выключения
Эта функция настраивает кондиционер для
включения/выключения автоматически
в заданное время.

Установка таймера выключения

1

Нажмите кнопку

TIMER

несколько раз.

••Значок, указанный ниже, мигает в нижней
части экрана дисплея.

Таймер вкл./выкл. можно настроить вместе.

Установка таймера включения

1

Нажмите кнопку

TIMER

несколько раз.

••Значок, указанный ниже, мигает в нижней
части экрана дисплея.

2
3

Нажмите кнопку
минуты.

или

, чтобы выбрать

Нажмите кнопку SET/CANCEL для
завершения.
••После установки таймера на экране
дисплея отображается текущее время

2
3

Нажмите кнопку
минуты.

или

и значок
, указывающий на то, что
установлено требуемое время.

, чтобы выбрать

ПРИМЕЧАНИЕ
Нажмите кнопку SET/CANCEL для
завершения.
••После установки таймера на экране
дисплея отображается текущее время
и значок
, указывающий на то, что
установлено требуемое время.

••Эта функция отключена при выборе простого
таймера.

Отмена таймера выключения

1

Нажмите кнопку

2

Нажмите кнопку SET/CANCEL, чтобы
отменить настройку.

TIMER

несколько раз.

••Значок, указанный ниже, мигает в нижней
части экрана дисплея.

Отмена таймера включения

1

Нажмите кнопку

TIMER

несколько раз.

••Значок, указанный ниже, мигает в нижней
части экрана дисплея.

Отмена настройки таймера

2
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Нажмите кнопку SET/CANCEL, чтобы
отменить настройку.

••Нажмите кнопку CANCEL , чтобы отменить все
установки таймера.

RU

Использование функции
выключения через заданное
время (дополнительно)

Использование функции
простого таймера
(дополнительно)

Эта функция автоматически выключает
кондиционер, когда вы ложитесь спать.

Эта функция автоматически выключает
кондиционер, когда вы ложитесь спать.

1

Включите питание машины.

1

Включите питание машины.

2

Нажмите кнопку

2

Нажмите кнопку

3
4

TIMER

несколько раз.

••Значок, указанный ниже, мигает в нижней
части экрана дисплея.

Нажмите кнопку
или
время (до 7 часов).

, чтобы выбрать

4

Нажмите кнопку SET/CANCEL для
завершения.
••На экране дисплея отображается

3

.

TIMER

несколько раз.

••Значок, указанный ниже, мигает в нижней
части экрана дисплея.

Нажмите кнопку
или
время (до 7 часов).

, чтобы выбрать

Нажмите кнопку SET/CANCEL для
завершения.
••На экране дисплея отображается

.

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

••На некоторых внутренних блоках отображается

••Эта функция отключена при выборе функции
таймера выключения.

.
••На дисплее внутреннего блока в течение
5 секунд показано от 1Н до 7H а затем
дисплей возвращается к отображению
установленной температуры.
••В режиме охлаждения и снижения влажности,
для более комфортного сна, температура
через 30 минут увеличивается на 1 °С и еще
на 1 °C через дополнительные 30 мин.
••Температура повышается на 2 °С от заданной.
••Хотя замечание для частоты вращения
вентилятора на экране дисплея может быть
изменено, частота вращения вентилятора
регулируется автоматически.
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Использование функции
отображения электроэнергии
(дополнительно)

Использование функции
выключения подсветки
(дополнительно)

Эта функция отображает количество
потребляемой электроэнергии на внутреннем
дисплее во время работы устройства.

Яркость экрана дисплея
••Нажмите кнопку LIGHT OFF.

Отображение текущего
потребления энергии

1
2

ПРИМЕЧАНИЕ
••Включить/выключить экран дисплея.

Включите питание машины.

Нажмите и удерживайте кнопку
3 секунд.

Можно настроить яркость экрана дисплея
внутреннего блока.

kW [3 s]

около

••На некоторых блоках внутренней
установки некоторое время отображается (
) мгновенной потребляемой мощности.

ПРИМЕЧАНИЕ
••Оно не отображается на беспроводном пульте
дистанционного управления.
••Единица измерения — кВт.
••Если значение выше 99 кВт, т. е. выше
диапазона отображения, то поддерживайте его
на уровне 99 кВт.
••Мощность до 10 кВт отображается с шагом
0,1 кВт, а мощность свыше10 кВт с шагом 1 кВт.
••Реальная мощность может отличаться от
отображаемого значения.
••При подключении к внешнему мульти-блоку эта
функция может не поддерживаться.

Использование функции
комфортного обдува
(дополнительно)
Комфортный режим работы
заслонки
Эта функция удобно устанавливает заслонку
в заданное положение, чтобы подаваемый
воздух не поступал непосредственно на людей,
находящихся в помещении.

1

Включите питание машины.

2

Нажмите кнопку COMFORT AIR несколько
раз и выберите нужное направление.
••На экране дисплея отображается

или

.

ПРИМЕЧАНИЕ
••На экране некоторых внутренних блоков
отображается
или
.
••Эта функция отключается при нажатии кнопки
MODE или JET MODE.
••Эта функция отключена и при нажатии кнопки
SWING будет настроено автоматическое качание
в вертикальном направлении.

••Когда эта функция выключена, горизонтальная
заслонка работает автоматически
в зависимости от установленного режима.
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Использование функции
управления
энергопотреблением
(дополнительно)

Использование специальных
функций

1

Включите питание машины.

1

Включите питание машины.

2

Нажмите кнопку FUNC, чтобы выбрать
требуемую функцию.

2

Нажмите кнопку ENERGY CTRL.

3

Нажмите кнопку SET/CANCEL для
завершения.

••Нажмите кнопку ENERGY CTRL несколько
раз, чтобы выбрать каждый шаг.

ПРИМЕЧАНИЕ
••Шаг 1.Энергопотребление уменьшается на
20 % по сравнению с номинальной величиной.
−−На экране дисплея отображается

.

••Шаг 2. Энергопотребление уменьшается на
40 % по сравнению с номинальной величиной.
−−На экране дисплея отображается

.

••Шаг 3 (дополнительный). Энергопотребление
уменьшается на 60 % по сравнению
с номинальной величиной.
−−На экране дисплея отображается

.

••На экране некоторых внутренних блоков
отображается

(1 шаг),

(2 шаг).

••Эта функция доступна с режимом охлаждения.
••При выборе режима управления
энергосбережением производительность может
уменьшиться.

Экран

Указания

дисплея

Ионный генератор использует
миллионы ионов, чтобы
улучшить качество воздуха в
помещении.
Уменьшение шума от наружных
блоков.
Удаление влаги, образующейся
во внутреннем блоке.

••Если нажать кнопку FAN SPEED,
или
,
заданная температура отображается в течение
5 с.

ПРИМЕЧАНИЕ

••Если нажать кнопку ROOM TEMP,
отображается температура в помещении
в течение 5 с.

••Некоторые функции могут работать по-другому
с дисплея пульта дистанционного управления.

••Некоторые функции могут не поддерживаться,
в зависимости от модели.

••При подключении к внешнему мульти-блоку эта
функция может не поддерживаться.
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Отмена специальных функций

1

Нажмите кнопку FUNC, чтобы выбрать
требуемую функцию.

2

Нажмите кнопку SET/CANCEL, чтобы
отменить действие функции.

Использование функции
бесшумной работы
Эта функция предотвращает возникновение
потенциальных претензий соседей, уменьшая
шум от наружных блоков.
••На экране дисплея отображается

.

ПРИМЕЧАНИЕ

Использование функции очистки
воздуха
Эти функции обеспечивают подачу чистого
и свежего воздуха с помощью ионов и фильтра.
Функция

Ионизатор

Плазма

Дисплей

Указания
Ионы из
ионизатора
стерилизуют
бактерии
и другие
вредные
вещества,
присутствующие
в воздухе.
Полностью
удаляет
микроскопические
загрязняющие
вещества из
всасываемого
воздуха, чтобы
обеспечить
подачу чистого
и свежего
воздуха.

ПРИМЕЧАНИЕ
••Вы можете использовать эту функцию, не
включая кондиционер.
••На некоторых моделях загорается индикатор
плазмы и охлаждения, если устройство
находится в режиме удаления дыма/плазмы.
••Не прикасайтесь к ионизатору во время
работы.
••Эта функция может работать по-другому
с дисплея пульта дистанционного управления.
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••Эта функция отключается при нажатии кнопки
MODE, или ENERGY CTRL, или JET MODE.
••Эта функция доступна в режиме охлаждения,
обогрева, автоматического переключения,
автоматической работы.
••При подключении к внешнему мульти-блоку эта
функция может не поддерживаться.

Использование функции
автоматической очистки
В режиме охлаждения и снижения влажности во
внутреннем блоке образуется влага. Эта
функция удаляет такую влагу.
••На экране дисплея отображается

.

ПРИМЕЧАНИЕ
••Некоторые функции не могут быть
использованы во время работы функции
автоматической очистки.
••Если выключить питание, вентилятор работает
в течение 30 минут и очищает внутреннюю
часть внутреннего блока.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Использование приложения
LG SmartThinQ
Проверьте перед
использованием LG SmartThinQ
••Для приборов с логотипом

1

Проверьте расстояние между прибором и
беспроводным маршрутизатором (сеть
Wi-Fi).
••Если расстояние между прибором и
беспроводным маршрутизатором слишком
большое, сила сигнала ослабляется.
Регистрация может занять много времени
или возможен сбой установки.

2

Выключите на своем смартфоне
Мобильные данные или Сотовые данные
••Для iPhone выключите данные, перейдя в
Настройки → Сотовая связь → Сотовые
данные.

RU

ПРИМЕЧАНИЕ
••Чтобы проверить Wi-Fi соединение, убедитесь,
что значок Wi-Fi
на панели управления
светится.
••Прибор поддерживает только сети Wi-Fi 2,4
ГГц. Чтобы проверить частоту вашей сети,
обратитесь к поставщику услуг Интернет или
см. инструкции к беспроводному
маршрутизатору.
••Приложение LG SmartThinQ не предназначено
для решения проблем с подключением к сети,
а также неполадками и ошибками, вызванными
сетевым подключением.
••Если возникли какие-либо проблемы при
подключении устройства к сети Wi-Fi, это
может быть вызвано тем, что устройство
находится слишком далеко от маршрутизатора.
Приобретите ретранслятор (усилитель сигнала)
Wi-Fi, чтобы улучшить сигнал Wi-Fi.
••Подключение Wi-Fi может быть не установлено
или прервано из-за особенностей домашней
сети.
••В зависимости от Интернет-провайдера с
сетевым соединением могут возникать те или
иные проблемы.
••Окружающая беспроводная среда может
замедлить работу беспроводной сети.
••Устройство может не пройти регистрацию в
связи с проблемами с беспроводной передачей
сигнала. Отключите устройство от сети и
подождите примерно минуту перед тем, как
повторить попытку.

3

Подключите свой смартфон к
беспроводному маршрутизатору.

••Если на вашем беспроводном маршрутизаторе
включен брандмауэр, отключите брандмауэр
или добавьте к нему исключение.
••Имя беспроводной сети (SSID) должно
содержать английские буквы и цифры. (Не
используйте специальные символы)
••Пользовательский интерфейс смартфона (ПИ)
может отличаться в зависимости от
операционной системы (ОС) и производителя.
••Если протокол безопасности маршрутизатора
настроен на WEP, возможен сбой настройки
сети. Измените его на другой протокол
безопасности (рекомендуется WPA2) и снова
зарегистрируйте изделие.
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Установка приложения LG
SmartThinQ
Найдите приложение LG SmartThinQ в Google
Play Store & Apple App Store с помощью
смартфона. Следуйте инструкциям по загрузке и
установке приложения.

Функция Wi-Fi
••Для приборов с логотипом

Технические характеристики модуля
беспроводной ЛВС
Модель

LCW-003

Диапазон
частот:

от 2412 до 2472 МГц

Выходная
мощность
(макс.)

IEEE 802.11b:18.37 dBm
IEEE 802.11g:17.67 dBm
IEEE 802.11n:17.67 dBm

Подключайтесь к устройству со смартфона при
помощи удобных интеллектуальных функций.

Уведомление о программном

Smart Diagnosis™

кодом

Интеллектуальная функция диагностики Smart
Diagnosis позволяет получать такую полезную
информацию, как способы правильного
использования устройства на основании
шаблонов.

Настройки
Позволяет задавать различные параметры на
устройстве и в приложении.

ПРИМЕЧАНИЕ
••При изменении маршрутизатора беспроводной
сети, поставщика услуг Интернета или пароля
удалите зарегистрированное устройство из
приложения LG SmartThinQ и зарегистрируйте
его снова.
••В целях улучшения продукта в приложение
могут вноситься изменения без
предварительного уведомления пользователя.
••Характеристики могут меняться в зависимости
от модели.
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обеспечении с открытым исходным
Для получения исходного кода по условиям
лицензий GPL, LGPL, MPL и других лицензий с
открытым исходным кодом, который содержится
в данном продукте, посетите веб-сайт: http://
opensource.lge.com.
Кроме исходного кода для загрузки доступны
все соответствующие условия лицензии, отказ
от гарантий и уведомления об авторских правах.
Компания LG Electronics также может
предоставить открытый исходный код на
компакт-диске за плату, покрывающую
связанные с этим расходы (стоимость носителя,
пересылки и обработки), по запросу, который
следует отправить по адресу электронной почты
opensource@lge.com. Это предложение
действительно в течение трех лет с момента
последней поставки нами данного продукта. Это
предложение актуально для любого получателя
данной информации.
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Использование функции Smart
Diagnosis™ на смартфоне
Воспользуйтесь этой функцией, чтобы получать
результаты точной диагностики из центра
поддержки клиентов компании LG Electronics при
возникновении неисправности или выходе из
строя вашего устройства.
Smart Diagnosis™ не активируется, если
устройство не включено в розетку. Если
включить прибор не удалось, то неисправности
придется устранять без функции Smart
Diagnosis™.

ПРИМЕЧАНИЕ
••Убедитесь в отсутствии окружающего шума,
в противном случае телефон может не принять
звуковой сигнал, поданный из внутреннего
блока.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОСТОРОЖНО!

••Перед чисткой или техническим обслуживанием отключите электропитание и подождите, пока
вентилятор не остановится.
Если кондиционер не будет использоваться в течение длительного периода времени, просушите
кондиционер для поддержания его в наилучшем состоянии. Регулярно очищайте продукт, чтобы
поддерживать его оптимальную производительность и предотвратить возможное повреждение.
••Просушите кондиционер в режиме вентилятора от 3 до 4 часов и отключите питание. Если влага
останется в компонентах, может произойти внутреннее повреждение.
••Перед повторным использованием кондиционера просушите внутренние компоненты в режиме
вентилятора от 3 до 4 часов. Это поможет удалить запах, возникший от влаги.
Воздушный фильтр

••Функции могут быть изменены в зависимости от типа модели.
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Тип
Воздушный
фильтр

Указания
Очистка пылесосом или ручная промывка.

Ионизатор
Используйте сухую ватную палочку, чтобы удалить пыль.
(дополнительно)
Очистка поверхности внутреннего блока с помощью мягкой
сухой ткани.
Внутренний блок Профессиональная очистка поддона для слива конденсата.
Профессиональная очистка трубы для слива конденсата.

Наружный блок

Интервал
2 недели
Каждые 6 месяцев
Регулярно
Раз в год
Каждые 4 месяца

Замена батареек в пульте дистанционного управления.

Раз в год

Профессиональная очистка змеевиков теплообменника
и вентиляционных отверстий панели. (Проконсультируйтесь
с техническим специалистом.)

Раз в год

Профессиональная очистка вентилятора.

Раз в год

Профессиональная очистка поддона для слива конденсата.

Раз в год

Профессиональная проверка надежной затяжки всех
вентиляторов.

Раз в год

Очистка электрических компонентов с помощью воздуха.

Раз в год

ПРИМЕЧАНИЕ
••При очистке фильтров не используйте воду с температурой выше 40 °С. Это может привести
к деформации или обесцвечиванию.
••Никогда не используйте летучие вещества при очистке фильтров. Они могут повредить поверхность
изделия.
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Очистка воздушного фильтра

7

Надавите на крючки, чтобы собрать
воздушный фильтр.

8

Проверьте сторону передней крышки на
правильность сборки воздушного фильтра.

Очищайте воздушные фильтры через каждые
2 недели или чаще, если необходимо.

ПРИМЕЧАНИЕ
••Если воздушный фильтр согнуть, он может
сломаться.
••Если фильтр собран неправильно, во
внутренний блок могут попасть пыль и другие
вещества.

Тип 1
Если посмотреть на внутренний блок сверху,
можно легко собрать верхний фильтр.

1

Выключите изделие и отсоедините шнур
питания.

2

Держась за ручку воздушного фильтра,
немного приподнимите его.

3

4

1

Выключите изделие и отсоедините шнур
питания.

2

Откройте переднюю крышку.

3

Возьмитесь за ручки воздушных фильтров,
потяните их немного вниз и извлеките из
внутреннего блока.

4

Очистите фильтр с помощью пылесоса или
теплой воды с нейтральным моющим
средством.

5

Высушите фильтры в тени.

6

Вставьте крючки воздушных фильтров
в переднюю крышку.

7

Проверьте сторону передней крышки на
правильность сборки воздушных фильтров.

••Приподнимите обе стороны крышки.

Выньте фильтр из внутреннего блока.

Очистите фильтр с помощью пылесоса или
теплой воды с нейтральным моющим
средством.

5

Высушите фильтр в тени.

6

Вставьте крючки воздушного фильтра
в переднюю крышку.
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Функция самодиагностики
Этот продукт имеет встроенную функцию самодиагностики. Если происходит ошибка, индикатор
внутреннего блока будет мигать с интервалом 2 секунды. В этом случае обратитесь к местному
дилеру или в сервисный центр.

Перед обращением в сервисный центр
Перед обращением в сервисный центр проверьте следующее. Если проблема не устраняется,
обратитесь в местный сервисный центр.
Проблема

Возможные причины

Корректирующее действие

Из устройства поступают запах
гари и странные звуки.
Из внутреннего блока вытекает
вода даже при низком уровне
влажности.
Кондиционер
работает
неправильно.

Кабель питания поврежден или
••Выключите кондиционер, отключите
чрезмерно нагревается.
кабель питания или отсоедините
Переключатель,
электропитание и обратитесь
автоматический выключатель
в сервисный центр.
(безопасность, земля) или
предохранитель не должным
образом.
Устройство генерирует код
ошибки при выполнении
самодиагностики.

Кондиционер не
работает.

Кондиционер отключен.

••Проверьте, что шнур питания
подключен к розетке и электрические
разъединители включены.

Предохранитель перегорел или
заблокирован блок питания.

••Замените предохранитель или
проверьте, не сработал ли
автоматический выключатель.

Произошел сбой питания.

••При сбое питания выключите
кондиционер.
••При восстановлении питания
подождите 3 минуты, а затем включите
кондиционер.

Напряжение слишком высокое
или слишком низкое.

••Проверьте, не сработал ли
автоматический выключатель.

Кондиционер был
автоматически выключен
в заданное время.

••Включите прибор.

Батарейка в пульте
дистанционного управления
установлена неправильно.

••Проверьте, что батарейки в пульте
дистанционного управления вставлены
правильно.
••Если батарейки вставлены правильно,
но кондиционер не работает, замените
батарейки и попробуйте еще раз.
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Проблема

Возможные причины

Корректирующее действие

Воздух не циркулирует
должным образом.

••Убедитесь, что перед кондиционером
нет блокирующих штор, жалюзи или
мебели.

Воздушный фильтр загрязнен.

••Очищайте воздушный фильтр один раз
в 2 недели.
••Дополнительную информацию см.
в разделе «Очистка воздушного
фильтра».

Температура в помещении
слишком высокая.

••В летний период для полного
охлаждения воздуха в помещении
может потребоваться некоторое время.
В этом случае выберите скоростной
режим, чтобы быстро охладить воздух
в помещении.

Кондиционер не
Холодный воздух выходит из
выпускает
комнаты.
охлажденный воздух.

••Убедитесь, что холодный воздух не
выходит через точки вентиляции
в комнате.

Необходимая температура
выше текущей температуры.

••Установите требуемую температуру на
более низкий уровень по сравнению
с текущей.

Поблизости находится
источник нагрева.

••Во время работы кондиционера
избегайте использования
нагревательных элементов, таких как
электрические печи или газовые
горелки.

Выбран режим вентилятора.

••В режиме вентилятора воздух выходит
из кондиционера без охлаждения или
нагрева воздуха в помещении.
••Переключитесь в режим охлаждения.

Наружная температура
слишком высокая.

••Охлаждающий эффект может быть
недостаточным.

Невозможно
отрегулировать
частоту вращения
вентилятора.

Выбран скоростной режим или
режим автоматической работы.

••В некоторых режимах работы частота
вращения вентилятора не
регулируется. Выберите режим
работы, в котором можно настроить
частоту вращения вентилятора.

Невозможно
отрегулировать
температуру.

Выбран режим вентилятора
или скоростной режим.

••В некоторых режимах работы
температура не регулируется.
Выберите режим работы, в котором
можно настроить температуру.

Кондиционер неожиданно
отключается.

••При выключении устройства функция
таймера может быть деактивирована.
Проверьте настройки таймера.

Во время работы произошел
сбой питания.

••Подождите возобновления подачи
электроэнергии. Если включена
функция автоматического перезапуска,
устройство возобновит последнюю
операцию через несколько минут
после восстановления питания.

Кондиционер
останавливается во
время работы.

34

RU
Проблема

Возможные причины

Корректирующее действие

Внутренний блок
по-прежнему
работает, даже когда
питание выключено.

Используется функция
автоматической очистки.

••Оставьте функцию автоматической
очистки работать, поскольку она
обеспечивает удаление оставшейся
влаги внутри блока. При желании
можно выключить устройство.

Из отверстия для
выпуска воздуха на
внутреннем блоке
выходит туман.

Холодный воздух из
кондиционера образует туман.

••При уменьшении температуры
в помещении это явление исчезнет.

Из наружного блока
вытекает вода.

При операциях нагрева из
теплообменника вытекает
конденсированная вода.

••В этом случае необходимо установить
сливной шланг под поддоном.
Обратитесь к монтажникам.

Слышен шум или
вибрация.

Во время запуска или
остановки устройства можно
услышать щелчки, вызванные
движением обратного клапана.
Скрип: пластиковые части
внутреннего блока могут
••Это нормальные симптомы. Шум
скрипеть, если они сжимаются
прекратится.
или расширяются за счет
резких изменений
температуры.
Продувка или шипение: звуки
вызваны прохождением потока
хладагента через кондиционер.

Запахи (например, сигаретный
дым) могут поглощаться
Из внутреннего блока
внутренним блоком
исходит запах.
и высвобождаться вместе
с воздухом.

Кондиционер не
выпускает теплый
воздух.

••Если запах не исчезает, необходимо
промыть фильтр. Если это не помогает,
обратитесь в сервисный центр, чтобы
очистить теплообменник.

Если запускается режим
отопления, заслонка почти
закрыта, и воздух не выходит,
хотя наружный блок работает.

••Этот симптом является нормальным.
Подождите, пока устройство не
выработает достаточно теплого
воздуха для продувки внутреннего
блока.

Наружный блок находится
в режиме размораживания.

••В режиме обогрева при падении
наружной температуры на змеевиках
может образовываться лед/иней. Эта
функция удаляет слой инея на
змеевике, ее работа будет завершена
в течение 15 минут.

Наружная температура
слишком низкая.

••Нагревательный эффект может быть
недостаточным.
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Проблема

Ваш домашний
прибор и смартфон
не подключены к
сети Wi-Fi.

Возможные причины

Корректирующее действие

Пароль для сети Wi-Fi, к
которой вы пытаетесь
подключиться, неправильный.

••Найдите сеть Wi-Fi, подключенную к
вашему смартфону, и удалите ее,
потом зарегистрируйте свой прибор в
LG SmartThinQ.

Передача мобильных данных
для вашего смартфона
включена.

••Выключите Мобильные данные
своего смартфона и зарегистрируйте
прибор, используя сеть Wi-Fi.

Имя беспроводной сети (SSID)
настроено неправильно.

••Имя беспроводной сети (SSID) должно
содержать английские буквы и цифры.
(Не используйте специальные
символы)

Частота маршрутизатора не 2,4
ГГц.

••Поддерживается только частота
маршрутизатора 2,4 ГГц. Настройте
беспроводной маршрутизатор на 2,4
ГГц и подключите прибор к
беспроводному маршрутизатору.
Чтобы проверить частоту
маршрутизатора, обратитесь к своему
поставщику Интернет-услуг или
производителю маршрутизатора.

Расстояние между прибором и
маршрутизатором слишком
большое.

••Если расстояние между прибором и
маршрутизатором слишком большое,
сигнал может быть слабым и
подключение может не настраиваться
правильно. Измените место
нахождения маршрутизатора, чтобы он
находился ближе к прибору.

ПРИМЕЧАНИЕ
••Некоторые функции могут не поддерживаться, в зависимости от модели.
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УВАГА

Щоб знизити ризик незначних травм, збою в роботі,
пошкодження пристрою чи майна, під час використання
цього обладнання, дотримуйтесь основних запобіжних
заходів, зокрема наведених нижче.

Встановлення

•Не
• встановлюйте кондиціонер повітря в місцях, де він
піддається безпосередньому впливу морського вітру
(сольового аерозолю).
•Установіть
•
зливний шланг належним чином для рівномірного
дренажу водного конденсату.
•Будьте
•
обережні, розпаковуючи й установлюючи кондиціонер
повітря.
•Не
• торкайтеся холодоагенту, який протікає, під час
установлення або ремонту.
•Транспортуйте
•
кондиціонер повітря з допомогою двох або
більше осіб або використовуйте вантажопідйомник.
•Установіть
•
зовнішній блок так, щоб він був захищений від
впливу прямих сонячних променів. Не розміщуйте внутрішній
блок у приміщенні, у якому на нього крізь вікна
потраплятимуть прямі сонячні промені.
•Після
•
встановлення або ремонту утилізуйте пакувальні
матеріали, такі як гвинти, цвяхи або елементи живлення, у
безпечний спосіб, використовуючи належну упаковку.
•Установлюйте
•
кондиціонер повітря в місці, де шум від роботи
зовнішнього блока та відпрацьовані гази не заважатимуть
сусідам. Недотримання цієї рекомендації може призвести до
конфлікту із сусідами.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

•Якщо
•
пульт дистанційного керування не буде
використовуватися протягом тривалого періоду, вийміть із
нього батарейки.
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•Перш
•
ніж починати експлуатацію кондиціонера повітря,
переконайтеся, що встановлено фільтр.
•Після
•
встановлення або ремонту кондиціонера повітря
обов’язково перевірте, чи немає витоку.
•Не
• ставте жодних предметів на кондиціонер повітря.
•Ніколи
•
не використовуйте в пульті дистанційного керування
разом різні типи батарейок або старі й нові батарейки.
•Ніколи
•
не залишайте працювати кондиціонер повітря тривалий
час в умовах дуже високої вологості або коли відчинено двері
чи вікно.
•Якщо
•
у відсік для батарейок потрапила волога, припиніть
використовувати пульт дистанційного керування. Якщо на ваш
одяг або шкіру протекла рідина з батарейок, змийте її чистою
водою.
•Не
• допускайте, щоб люди, тварини або рослини перебували
під потоком холодного або гарячого повітря з кондиціонера
протягом тривалого часу.
•У
• разі проковтування рідини, що витекла з батарейки,
ретельно промийте ротову порожнину та зверніться до лікаря.
•Не
• пийте воду, злиту з кондиціонера повітря.
•Не
• використовуйте пристрій для інших цілей, як-от створення
умов для зберігання харчових продуктів, витворів мистецтва
тощо. Це побутовий кондиціонер повітря, а не високоточна
система охолодження. Існує ризик пошкодження або втрати
майна.
•Не
• перезаряджайте й не розбирайте батарейки.
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Обслуговування

•Виймаючи
•
повітряний фільтр, ніколи не торкайтеся металевих
деталей кондиціонера.
•Виконуючи
•
очищення, обслуговування або ремонт
кондиціонера на висоті, використовуйте стійкий табурет або
драбину.
•Ніколи
•
не використовуйте сильнодіючі очисні засоби,
розчинники або розпилену воду для очищення кондиціонера.
Використовуйте гладку тканину.
Утилізація відпрацьованих батарейок/акумуляторів
••Цей символ може поєднуватися з хімічними позначеннями ртуті (Hg), кадмію (Cd) або
свинцю (Pb), якщо батарейка містить більше 0,0005 % ртуті, 0,002 % кадмію або 0,004
% свинцю.
••Усі батарейки/акумулятори необхідно утилізувати окремо від побутових відходів через
спеціальні пункти збору, схвалені державними або місцевими органами влади.
••Правильна утилізація старих батарейок/акумуляторів допоможе запобігти можливим
негативним наслідкам для довкілля, тварин та людського здоров'я.
••Для отримання більш докладної інформації про утилізацію старих батарейок/
акумуляторів зверніться в адміністрацію міста, службу утилізації відходів чи в магазин,
де був придбаний виріб.
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Примітки щодо експлуатації
Рекомендації для енергозбереження
••Не охолоджуйте надмірно приміщення. Це може бути шкідливо для вашого здоров’я та може
призвести до надмірного споживання електроенергії.
••Під час роботи кондиціонера блокуйте сонячні промені за допомогою жалюзі або завіс.
••Під час роботи кондиціонера щільно зачиняйте двері та вікна.
••Відрегулюйте напрям потоку по вертикалі й горизонталі для забезпечення циркуляції повітря в
приміщенні.
••Щоб за коротший час охолодити або прогріти повітря в приміщенні, збільште швидкість обертання
вентилятора.
••Регулярно відчиняйте вікна, щоб провітрити приміщення, оскільки при тривалому використанні
кондиціонера якість повітря може погіршитися.
••Очищуйте повітряний фільтр кожні 2 тижні. Пил і сміття, накопичені в повітряному фільтрі, можуть
блокувати потік повітря або знизити ефективність функцій охолодження або осушення повітря.

Частини й функції
Внутрішній блок

Зовнішній блок

1 Повітряний фільтр

1 Вентилятори забору повітря

2 Забір повітря

2 Вентилятори виходу повітря

3 Передня кришка
4 Вихід повітря
5 Дефлектор повітря (горизонтальна заслінка)
6 Дефлектор повітря (вертикальна стулка)
7 Кнопка ввімкнення/вимкнення

ПРИМІТКА
••Кількість та розташування індикаторних ламп може відрізнятися залежно від моделі кондиціонера
повітря.
••Ця характеристика може відрізнятися залежно від типу моделі.
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Безпровідний пульт
дистанційного керування
Вставлення батарейок

Спосіб експлуатації
Для експлуатації наведіть пульт дистанційного
керування на приймач сигналу справа на
кондиціонері.

Якщо дисплей пульта дистанційного керування
починає тьмяніти, замініть батарейки. Перш ніж
використовувати пульт дистанційного керування,
вставте в нього батарейки типу AAA (1,5 В).

1

Зніміть кришку відсіку для батарейок.

ПРИМІТКА

2

Вставте нові батарейки дотримуючись
полярності + та -.

••Пульт дистанційного керування може
управляти іншими електронними пристроями,
якщо його на них направити. Обов’язково
направляйте пульт дистанційного керування на
приймач сигналу кондиціонера.
••Для кращої роботи очищуйте поверхні
передавача й приймача сигналу м’якою
тканиною.

Установлення тримача пульта
дистанційного керування
Для захисту пульта дистанційного керування
встановіть його тримач у місці, куди не досягає
сонячне світло.

1

Виберіть безпечне й легкодоступне місце.

2

Щоб прикріпити тримач, затягніть 2 гвинти
викруткою.

••Якщо виріб не підтримує певну функцію, то під
час натискання кнопки для цієї функції на
пульті дистанційного керування не лунатиме
звуковий сигнал. Виняток становлять лише
функції регулювання напряму потоку повітря (
SWING

), відображення рівня енергоспоживання

(kW [3 s]) та очищення повітря (

).
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Установлення поточного часу

1

2
3

Вставте батарейки.
••Внизу дисплея блиматиме значок,
показаний нижче.

Щоб задати хвилини, натисніть кнопку
або
.
Натисніть кнопку SET/CANCEL для
завершення.

Експлуатація кондиціонера без
пульта дистанційного керування
Для експлуатації кондиціонера повітря без
пульта дистанційного керування можна
використовувати кнопку ON/OFF на
внутрішньому блоці.

1

Відкрийте передню кришку (Тип2) або
горизонтальну заслінку (Тип1).

2

Натисніть кнопку ON/OFF.

Тип1

ПРИМІТКА
••Після встановлення часу можна користуватися
таймером увімкнення/вимкнення.
ON/OFF

Використання функції
переведення одиниць
вимірювання °C/°F (додатково)

Тип2

За допомогою цієї функції можна змінювати
одиниці вимірювання температури, вибираючи
°C або °F
••Натисніть та утримуйте кнопку
5 секунд.

SWING
℃↔℉ [5 s]

протягом

ON/OFF

ПРИМІТКА
••Якщо надто різко відкрити горизонтальну
заслінку, кроковий двигун може зламатися.
••Установлено високу швидкість обертання
вентилятора.
••Ця характеристика може відрізнятися залежно
від типу моделі.
••Якщо використовується ця кнопка екстреного
ON/OFF, температуру не можна змінити.
••Для моделей із функціями охолодження й
обігріву налаштовано температуру від 22 до
24 °C

14

UK

Використання бездротового пульта дистанційного керування
Управляти кондиціонером повітря зручніше за допомогою пульта дистанційного керування.
Доступні опції
Відобра2

Кнопка

ження на
дисплеї

Використовується для
налаштування потрібної
температури в
приміщенні в умовах
охолодження, нагріву
або автоматичного
перемикання режимів.

O

O

Використовується для
вибору режиму
охолодження.

O

O

Використовується для
вибору режиму нагріву.

O

O

Використовується для
вибору режиму
осушення повітря.

O

O

Використовується для
вибору режиму
вентилятора.

O

O

Використовується для
вибору режиму
автоматичного
чергування функцій /
режиму автоматичної
роботи.

O

O

JET
MODE

Використовується для
прискореної зміни
температури в
приміщенні.

O

O

FAN
SPEED

Використовується для
регулювання швидкості
обертання вентилятора.

O

O

Використовується для
регулювання напряму
потоку повітря по
горизонталі й вертикалі.

O

O

FAN
SPEED

JET
MODE

1

kW [3 s]

SWING
℃↔℉ [5 s]

FUNC.

TIMER

SWING

SET UP

ROOM
TEMP
DIAGNOSIS [5 s]

SET
CANCEL

CANCEL

RESET

система

Мультисистема
O

TEMP

*

спліт-

O

*
MODE

Одиночна

Використовується для
ввімкнення й вимкнення
кондиціонера.

-

*

Опис

MODE

SWING

SWING

ПРИМІТКА
••* кнопки можуть відрізнятися залежно від типу моделі.
••При підключенні до зовнішнього мульти-блоку функції Energy Display,
Energy Control, Silent та Smart Diagnosis можуть не підтримуватися.
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Доступні опції
ВідобраКнопка

*

JET
MODE

SWING
℃↔℉ [5 s]

FUNC.

TIMER

-

Використовується для
налаштування/
скасування спеціальних
функцій і таймера.

O

O

-

Використовується для
скасування
налаштувань таймера.

O

O

-

Використовується для
налаштування часу.

O

O

-

Використовується для
налаштування
яскравості дисплея
внутрішнього блока.

O

O

ROOM
TEMP

Використовується для
відображення
температури в
приміщенні.

O

O

°C↔°F
[5 s]

Використовується для
змінення одиниць
вимірювання з °C на °F
і навпаки.

O

O

*COMFORT
AIR

Використовується для
регулювання потоку
повітря, щоб змінити
напрям вітру

O

O

kW
[3 s]

Використовується, щоб
вибрати, чи
відображати
інформацію про
споживання енергії.

O

X

*ENERGY
CTRL

Використовується для
переходу в режим
енергозбереження.

O

X

DIAGNOSIS
[5 s]

Дає змогу зручно
перевіряти інформацію
про технічне
обслуговування
пристрою.

O

X

1

kW [3 s]

SWING

SET UP

ROOM
TEMP
DIAGNOSIS [5 s]

CANCEL

SET
CANCEL

CANCEL

*LIGHT
OFF
RESET

16

система

Мультисистема

O

SET/
CANCEL

TEMP

спліт-

O

FAN
SPEED

MODE

Одиночна

Використовується для
налаштування
автоматичного
ввімкнення/вимкнення
кондиціонера в
потрібний час.

TIMER

*

Опис

дисплеї

2

*

ження на

-

-

UK
Доступні опції
ВідобраКнопка

FAN
SPEED

FUNC.

TEMP

*

JET
MODE

1

kW [3 s]

SWING
℃↔℉ [5 s]

FUNC.

TIMER

SWING

SET UP

ROOM
TEMP
DIAGNOSIS [5 s]

SET
CANCEL

CANCEL

RESET

RESET

-

Одиночна
сплітсистема

Іонний генератор
використовує мільйони
іонів для поліпшення
якості повітря в
приміщенні.

*
MODE

Опис

дисплеї

2

*

ження на

Мультисистема

O
O
(додатково) (додатково)

Використовується для
зниження шуму від
роботи зовнішнього
блока.

O

X

Використовується для
видалення вологи,
накопиченої всередині
внутрішнього блока.

O

O

Використовується для
ініціалізації
налаштувань пульта
дистанційного
керування.

O

O

ПРИМІТКА
••Деякі функції можуть не підтримуватися на певних моделях.
••* кнопки можуть відрізнятися залежно від типу моделі.
••Щоб керувати обраною командою FUNC, натисніть кнопку SET/CANCEL.
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Автоматичний перезапуск
кондиціонера повітря

Використання функції вибору
режиму

Коли кондиціонер повітря вмикається після збою
електроживлення, ця функція відновлює
попередні налаштування.

Цей режим дає змогу вибрати потрібну функцію.
Режим охолодження

Вимкнення функції автоматичного
перезапуску

1

Відкрийте передню кришку (Тип2) або
горизонтальну заслінку (Тип1).

2

Натисніть кнопку ON/OFF та утримуйте її
протягом 6 секунд. З блока двічі пролунає
звуковий сигнал, і лампа двічі блимне по
4 рази.

Режим автоматичного чергування
функцій / Режим автоматичної
роботи (штучний інтелект)

Режим осушування повітря

••Щоб знову ввімкнути цю функцію, натисніть
кнопку ON/OFF та утримуйте її протягом
6 секунд. З блока двічі пролунає звуковий
сигнал, і лампа двічі блимне по 4 рази.

Режим обігріву

Режим вентилятора

Тип1

Режим охолодження

ON/OFF

1

Увімкніть пристрій.

2

Натисніть кнопку MODE необхідну кількість
разів, щоб вибрати режим охолодження.

Тип2

••На дисплеї відобразиться

3
ON/OFF

ПРИМІТКА
••Ця характеристика може відрізнятися залежно
від типу моделі.
••Якщо натиснути кнопку ON/OFF та утримувати
її 3–5 секунд, а не 6 секунд, пристрій перейде
в режим тестової роботи. У тестовому режимі
пристрій випускає сильний потік охолодженого
повітря протягом 18 хвилин, а потім його
налаштування змінюються на заводські.
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Натисніть кнопку
або
потрібну температуру.

.
, щоб задати
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Режим автоматичної роботи
(штучний інтелект)

Режим автоматичного чергування
функцій

Мульти-система

Одиночна спліт-система

В цьому режимі система автоматично
контролюється за допомогою електронного
управління.

У цьому режимі автоматично змінюються функції
для підтримання заданої температури в
діапазоні ± 2 °C

1

Увімкніть пристрій.

1

Увімкніть пристрій.

2

Натисніть кнопку MODE необхідну кількість
разів, щоб вибрати режим автоматичної
роботи.

2

Натисніть кнопку MODE необхідну кількість
разів, щоб вибрати режим автоматичного
чергування функцій.

••На дисплеї відобразиться

3
4

Натисніть кнопку
або
потрібну температуру.

.
, щоб задати

Натисніть кнопку FAN SPEED, щоб
відрегулювати швидкість вентилятора.

••На дисплеї відобразиться

3
4

Натисніть кнопку
або
потрібну температуру.

.
, щоб задати

Натисніть кнопку FAN SPEED, щоб
відрегулювати швидкість вентилятора.

Режим осушування повітря
У цьому режимі видаляється надлишкова волога
із середовища з дуже високою вологістю або під
час сезону дощів, щоб запобігти утворенню цвілі.
Цей режим дає змогу автоматично скоригувати
температуру в приміщенні та швидкість
обертання вентилятора, щоб досягти
оптимального рівня вологості.

1

Увімкніть пристрій.

2

Натисніть кнопку MODE необхідну кількість
разів, щоб вибрати режим осушення повітря.
••На дисплеї відобразиться

.

ПРИМІТКА
••У цьому режимі не можна налаштовувати
температуру в приміщенні, вона регулюється
автоматично.
••Температура повітря в приміщенні не
відображається на екрані.
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Використання функції
прискореної роботи

Режим обігріву

1

Увімкніть пристрій.

2

Натисніть кнопку MODE необхідну кількість
разів, щоб вибрати режим обігріву.
••На дисплеї відобразиться

3

Натисніть кнопку
або
потрібну температуру.

.
, щоб задати

ПРИМІТКА
••

буде відображатися на внутрішньому блоці,
коли йде процес розморожування.

••Крім того, ця індикація буде відображатися на
внутрішньому блоці:
−−Коли працює попередній нагрів.
−−Коли температура приміщення досягла
заданої.

Швидка зміна температури
приміщення
Ця функція дає змогу швидко охолоджувати
повітря в приміщенні влітку або обігрівати його
взимку.
••Режим прискореної роботи доступний для
функцій охолодження, обігріву й осушення
повітря.

1

Увімкніть пристрій.

2

Натисніть кнопку MODE необхідну кількість
разів, щоб вибрати потрібний режим.

3

Натисніть кнопку JET MODE.
••На дисплеї відобразиться

.

ПРИМІТКА

Режим вентилятора
У цьому режимі повітря лише циркулюється
всередині приміщення зі сталою температурою.

1

Увімкніть пристрій.

2

Натисніть кнопку MODE необхідну кількість
разів, щоб вибрати режим вентилятора.
••На дисплеї відобразиться

3

.

Натисніть кнопку FAN SPEED, щоб
відрегулювати швидкість вентилятора.

••Режим прискореного нагрівання недоступний у
деяких моделях.
••У режимі прискореного охолодження
генерується сильнe повітря дує протягом 30
хвилин.
••Через 30 хвилин буде підтримуватися
установлена температура 18 °C
Щоб змінити температуру, кнопками
задайте температуру.

і

••У режимі прискореного обігріву генерується
сильнe повітря дує протягом 30 хвилин.
••Через 30 хвилин буде підтримуватися
установлена температура 30 °C
Щоб змінити температуру, кнопками
задайте температуру.

і

••Ця функція може інакше позначатися на
дисплеї пульта дистанційного керування.
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Використання функції
регулювання швидкості
обертання вентилятора

Використання функції
регулювання напряму потоку
повітря

Регулювання швидкості обертання
вентилятора

За допомогою цієї функції можна регулювати
напрям потоку повітря по вертикалі
(горизонталі).

••Натисніть кнопку FAN SPEED необхідну
кількість разів, щоб відрегулювати швидкість
обертання вентилятора.

••Натисніть кнопку SWING ( SWING ) необхідну кількість
разів та виберіть потрібний напрям.

Відображення на

Швидкість

дисплеї

ПРИМІТКА
Висока
Помірно висока
Середня
Помірно низька
Низька

-

Природний вітер

ПРИМІТКА
••Швидкість обертання вентилятора природного
вітру регулюється автоматично.
→

−−Для автоматичного регулювання напряму
(
).
потоку повітря виберіть

••У деяких моделях регулювання напряму потоку
повітря в горизонтальній площині не
підтримується.
••Довільне регулювання дефлектора повітря
може призвести до збою в роботі приладу.
••Після перезапуску кондиціонер повітря починає
працювати з попередньо заданим напрямом
потоку повітря, тому значок, що
відображається на пульті дистанційного
керування, може не збігатися з налаштуванням
дефлектора повітря. У такому випадку
натисніть кнопку SWING або SWING , щоб заново
налаштувати напрям потоку повітря.
••Ця функція може інакше позначатися на
дисплеї пульта дистанційного керування.

→

••На деяких внутрішніх блоках відображаються
значки, що показують швидкість вентилятора.

→

→

→

→

••На деяких моделях внутрішній блок відображає
цю інформацію тільки протягом 5 секунд, а
потім показує задану температуру.
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Установлення таймера
ввімкнення/вимкнення
Ця функція дає змогу настроїти автоматичне
ввімкнення/вимкнення кондиціонера повітря в
потрібний час.

Установлення таймера вимкнення

1

Натисніть кнопку
разів.

TIMER

необхідну кількість

••Внизу дисплея блиматиме значок,
показаний нижче.

Таймер увімкн./вимкн. можна налаштувати
разом.

Установлення таймера ввімкнення

1

Натисніть кнопку
разів.

TIMER

необхідну кількість

••Внизу дисплея блиматиме значок,
показаний нижче.

2
3

Щоб задати хвилини, натисніть кнопку
або
.
Натисніть кнопку SET/CANCEL для
завершення.
••Після встановлення таймера на дисплеї
, які
відобразяться поточний час і значок
свідчать, що потрібний час настроєно.

2
3

Щоб задати хвилини, натисніть кнопку
або
.
Натисніть кнопку SET/CANCEL для
завершення.
••Після встановлення таймера на дисплеї
, які
відобразяться поточний час і значок
свідчать, що потрібний час настроєно.

ПРИМІТКА
••Ця функція вимкнена, якщо встановлено
звичайний таймер.

Скасування таймера вимкнення

1

Натисніть кнопку
разів.

TIMER

необхідну кількість

••Внизу дисплея блиматиме значок,
показаний нижче.

Скасування таймера ввімкення

1

Натисніть кнопку
разів.

TIMER

необхідну кількість

••Внизу дисплея блиматиме значок,
показаний нижче.

2

Щоб скасувати налаштування, натисніть
кнопку SET/CANCEL.

Скасування настройки таймера

2
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Щоб скасувати налаштування, натисніть
кнопку SET/CANCEL.

••Щоб скасувати всі настройки таймера,
натисніть кнопку

CANCEL

.

UK

Використання функції режиму
сну (додатково)
Ця функція дає змогу автоматично вимикати
кондиціонер повітря, коли ви лягаєте спати.

1
2

Увімкніть пристрій.

4

Ця функція дає змогу автоматично вимикати
кондиціонер повітря, коли ви лягаєте спати.

1
Натисніть кнопку
разів.

TIMER

необхідну кількість

••Внизу дисплея блиматиме значок,
показаний нижче.

3

Використання функції
звичайного таймера
(додатково)

Натисніть кнопку
або
, щоб задати
кількість годин (до 7 годин).
Натисніть кнопку SET/CANCEL для
завершення.
••На дисплеї відобразиться

.

Натисніть кнопку
разів.

TIMER

необхідну кількість

••Внизу дисплея блиматиме значок,
показаний нижче.

3
4

Натисніть кнопку
або
, щоб задати
кількість годин (до 7 годин).
Натисніть кнопку SET/CANCEL для
завершення.
••На дисплеї відобразиться

ПРИМІТКА
••На дисплеях деяких внутрішніх блоків
відобразиться

2

Увімкніть пристрій.

.

••На дисплеї внутрішнього блока
відображатиметься значення від 1 години до
7 годин тільки протягом 5 секунд, а потім знову
буде показано задану температуру.

.

ПРИМІТКА
••Ця функція недоступна, якщо встановлено
таймер вимкнення.

••У режимах охолодження й осушення повітря
температура підвищується на 1 °C через
30 хвилин і ще на 1 °C через наступні
30 хвилин, щоб створити комфортні умови для
сну.
••Температура підвищується на 2 °C від
попередньо заданої температури.
••Хоча на дисплеї може змінитися позначення
швидкості вентилятора, вона регулюється
автоматично.
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Використання функції
відображення рівня
енергоспоживання (додатково)
Ця функція дає змогу відобразити кількість
згенерованої електроенергії на дисплеї
внутрішнього блока під час роботи пристрою.

Відображення поточного рівня
енергоспоживання

1
2

Увімкніть пристрій.

Натисніть кнопку kW [3 s] та утримуйте її
протягом приблизно 3 секунд.
••На деяких внутрішніх блоках протягом
певного часу відображається поточна
кількість спожитої електроенергії ( ).

ПРИМІТКА
••Ця інформація не відображається на
безпровідному пульті дистанційного керування.

Використання функції
вимкнення світла (додатково)
Яскравість дисплея
Ви можете встановлювати яскравість екрана
внутрішнього блока.
••Натисніть кнопку LIGHT OFF.

ПРИМІТКА
••Увімкнути/вимкнути екран дисплея.

Використання функції
комфортного кондиціонування
(додатково)
Налаштування заслінки для
комфортного кондиціонування
Ця функція дає змогу зручно встановлювати
заслінку в задане положення так, щоб повітря
відбивалося й не дуло безпосередньо на
присутніх у приміщенні людей.

••Одиниця виміру — кВт.

1

Увімкніть пристрій.

••Якщо значення становить понад 99 кВт, що
виходить за межі діапазону відображення,
підтримуйте значення 99 кВт.

2

Натисніть кнопку COMFORT AIR необхідну
кількість разів, щоб вибрати потрібний
напрям.

••Величини до 10 кВт відображаються з кроком
0,1 кВт, а понад 10 кВт – з кроком 1 кВт.
••Фактична потужність може відрізнятися від її
відображуваного значення.
••При підключенні до зовнішнього мульти-блоку
ця функція може не підтримуватися.

••На дисплеї відобразиться

або

.

ПРИМІТКА
••На дисплеях деяких внутрішніх блоків
відображатиметься
або
.
••Ця функція недоступна, якщо натиснуто кнопку
MODE або JET MODE.
••Якщо натиснути кнопку SWING , ця функція стане
недоступна й буде налаштовано автоматичне
повертання в напрямку по вертикалі.
••Якщо цю функцію вимкнено, горизонтальна
заслінка працює автоматично відповідно до
заданого режиму.
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Використання функції
контролю рівня споживання
електроенергії (додатково)

1

Увімкніть пристрій.

2

Натисніть кнопку ENERGY CTRL.
••Натисніть кнопку ENERGY CTRL необхідну
кількість разів, щоб вибрати рівень.

Використання спеціальних
функцій

1

Увімкніть пристрій.

2

Натисніть кнопку FUNC необхідну кількість
разів, щоб вибрати потрібну функцію.

3

Натисніть кнопку SET/CANCEL для
завершення.

ПРИМІТКА
••Рівень 1. Вхідна потужність знизиться на 20 %
порівняно з номінальною вхідною потужністю.
−−На дисплеї відобразиться

.

••Рівень 2. Вхідна потужність знизиться на 40 %
порівняно з номінальною вхідною потужністю.
−−На дисплеї відобразиться

.

••Рівень 3 (додатково). Вхідна потужність
знизиться на 60 % порівняно з номінальною
вхідною потужністю.
−−На дисплеї відобразиться

.

Відображення
на дисплеї

Іонний генератор використовує
мільйони іонів для поліпшення
якості повітря в приміщенні.

••На дисплеях деяких внутрішніх блоків
відобразиться

(рівень 1),

(рівень 2).

Використовується для зниження
шуму від роботи зовнішнього
блока.

••Ця функція доступна в режимі охолодження.
••У режимі енергозбереження може знизитися
ефективність.
••Якщо натиснути кнопку FAN SPEED,

Опис

Використовується для
видалення вологи, накопиченої
всередині внутрішнього блока.

або

, протягом 5 секунд відображатиметься
потрібна температура.
••Якщо натиснути кнопку ROOM TEMP, протягом
5 секунд відображатиметься температура в
приміщенні.

ПРИМІТКА

••При підключенні до зовнішнього мульти-блоку
ця функція може не підтримуватися.

••Деякі функції можуть інакше позначатися на
дисплеї пульта дистанційного керування.

••Деякі функції можуть не підтримуватися на
певних моделях.
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Скасування спеціальних функцій

1

Натисніть кнопку FUNC необхідну кількість
разів, щоб вибрати потрібну функцію.

2

Щоб скасувати функцію, натисніть кнопку
SET/CANCEL.

Використання функції безшумної
роботи
Ця функція дає допомагає знизити шум від
роботи зовнішнього блока й уникнути скарг від
сусідів.
••На дисплеї відобразиться

.

ПРИМІТКА

Використання функції очищення
повітря
Ці функції забезпечують подачу чистого й свіжого
повітря шляхом генерування іонів і пропускання
через фільтр.
Функція

Відображення
на дисплеї

Опис

Іонізатор

Іони з іонізатора
стерилізують
повітря,
усуваючи
бактерії та інші
шкідливі
речовини.

Плазмовий
фільтр

Повністю
видаляє
мікроскопічні
забруднювачі із
забраного
повітря для
подачі чистого й
свіжого повітря.

ПРИМІТКА
••Цю функцію можна використовувати, не
вмикаючи кондиціонер повітря.
••У деяких моделях коли ввімкнено функцію
усунення диму та очищення плазмовим
фільтром, загоряються індикаторні лампи
плазмового фільтра й режиму охолодження.
••Не торкайтеся іонізатора, коли він працює.
••Ця функція може інакше позначатися на
дисплеї пульта дистанційного керування.
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••Якщо натиснути кнопку MODE, ENERGY CTRL
або JET MODE, цю функцію буде вимкнено.
••Ця функція доступна в режимах охолодження,
обігріву, автоматичного чергування функцій та
автоматичної роботи.
••При підключенні до зовнішнього мульти-блоку
ця функція може не підтримуватися.

Використання функції
автоматичного очищення
У режимах охолодження й осушення повітря
всередині внутрішнього блока утворюється
волога. Ця функція забезпечує усунення цієї
вологи.
••Н дисплеї відобразиться

.

ПРИМІТКА
••Коли ввімкнено функцію автоматичного
очищення повітря, деякі функції не можна
використовувати.
••Якщо вимкнути живлення, вентилятор
працюватиме 30 хвилин та очистить простір
усередині внутрішнього блока.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ФУНКЦІЇ
Користування додатком LG
SmartThinQ
Що треба перевірити перед
використанням LG SmartThinQ
••Для приладів з логотипом

1

Перевірити відстань між приладом та
безпроводовим маршрутизатором (мережа
Wi-Fi).
••Якщо відстань між приладом і бездротовим
маршрутизатором занадто велика, сила
сигналу послаблюється. Реєстрація може
зайняти багато часу або можливий збій
установки.

2

Вимкніть на своєму смартфоні Мобільні
дані або Стільникові дані.
••Для iPhone вимкніть дані, перейшовши в
Налаштування → Стільниковий зв’язок
→ Стільникові дані.

UK

ПРИМІТКА
••Щоб перевірити підключення по мережі Wi-Fi,
подивіться, чи світиться індикатор Wi-Fi
на
панелі керування.
••Прилад підтримує лише мережу Wi-Fi 2,4 ГГц.
Щоб перевірити частоту вашої мережі,
зверніться до постачальника послуг Інтернет
або див. інструкції до безпроводового
маршрутизатора.
••Додаток LG SmartThinQ не впливає на будь-які
проблеми зі зв’язком або поламки, помилки чи
несправності мережевого з’єднання.
••Якщо прилад не підключається до мережі
Wi-Fi, можливо, він розташований надто
далеко від маршрутизатора. Для покращення
сигналу Wi-Fi придбайте підсилювач сигналу.
••Зв'язок Wi-Fi може перериватись або не
працювати через умови домашньої мережі.
••Якість мережевого зв’язку може залежати від
інтернет-провайдера.
••Оточуюче бездротове середовище здатне
сповільнювати бездротовий мережевий зв'язок.
••Пристрій не можна зареєструвати в зв'язку з
проблемами з бездротовою передачею сигналу.
Від'єднайте пристрій від мережі і почекайте
приблизно хвилину перед тим, як повторити
спробу.
••Якщо на вашому бездротовому маршрутизаторі
включений брандмауер, вимкніть брандмауер
або додайте до нього виняток.

3

Підключіть свій смартфон до бездротового
маршрутизатора.

••Ім'я безпроводової мережі (SSID) повинно
містити англійські літери та цифри. (Не
використовувати спеціальні символи)
••Інтерфейс користувача смартфона (ІК) може
відрізнятися в залежності від операційної
системи (ОС) і виробника.
••Якщо протокол безпеки маршрутизатора
налаштовано на WEP, можливий збій
налаштування мережі. Змініть його на інший
протокол безпеки (рекомендується WPA2) і
знову зареєструйте виріб.
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Встановлення додатку LG
SmartThinQ
Знайдіть додаток SmartThinQ в магазині додатків
Google Play або Apple App Store на своєму
смартфоні. Виконайте інструкції із завантаження
та встановлення додатку.

Функція Wi-Fi
••Для приладів з логотипом
Ви можете встановлювати зв'язок з приладом за
допомогою зручних функцій на своєму
смартфоні.

Smart Diagnosis™
Якщо ви використовуєте функцію Smart
Diagnosis, ви зможете отримувати таку важливу
інформацію, як поради щодо правильного
користування приладом на основі моделі
використання.

Налаштування
Дозволяє задавати різні параметри на пристрої і
в додатку.

ПРИМІТКА
••Якщо ви змінюєте свій бездротовий
маршрутизатор, постачальника послуг
Інтернету або пароль, видаліть зареєстрований
пристрій із програми LG SmartThinQ і
зареєструйте його знову.
••Додаток може змінюватись для покращення
приладу без попередження.
••Функції можуть залежати від моделі.
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Технічні характеристики бездротового
мережевого модулю.
Модель

LCW-003

Частотний
діапазон

Від 2412 до 2472 МГц

Вихідна
потужність
(макс.)

IEEE 802.11b:18.37 dBm
IEEE 802.11g:17.67 dBm
IEEE 802.11n:17.67 dBm

Цей пристрій слід встановити і використовувати
на відстаніщонайменше 20 см від пристрою та
тіла.

Повідомлення щодо програмного
забезпечення з відкритим кодом
Щоб отримати вихідний код за ліцензією GPL,
LGPL, MPL чи іншими відповідними ліцензіями,
який міститься у цьому виробі, відвідайте
сторінку http://opensource.lge.com .
На додаток до вихідного коду можна
завантажити усі умови відповідних ліцензій,
відмови від відповідальності і повідомлення про
авторські права.
LG Electronics також надасть вам відкритий код
на компакт-диску за плату, що покриває пов’язані
з цим витрати (наприклад, вартість носія,
перевезення і доставки), після отримання від вас
запиту за адресою opensource@lge.com. Ця
пропозиція дійсна протягом трьох років після
нашої останньої поставки цього виробу. Ця
пропозиція діє для кожного, хто одержав цю
інформацію.

UK

Використання функції Smart
Diagnosis™ за допомогою
смартфону
Використовуйте цю функцію, якщо вам потрібна
точна діагностика від центру LG Electronics, коли
у приладі виникла несправність.
Smart Diagnosis™ не може бути активована,
якщо прилад не підключений до джерела
живлення. Якщо прилад не в змозі включитись,
пошук і усунення несправностей слід робити без
використання Smart Diagnosis™.

ПРИМІТКА
••Обов’язково мінімізуйте рівень шуму в
приміщенні, оскільки телефон може не
прийняти правильно сигнали з внутрішнього
блока.
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ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
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ОБЕРЕЖНО

••Перед очищенням або проведенням робіт з обслуговування припиніть подачу електроживлення й
дочекайтеся, доки зупиниться вентилятор.
Якщо кондиціонер повітря не буде використовуватися протягом тривалого періоду часу, осушіть
кондиціонер для підтримання його в належному стані. Регулярно очищуйте пристрій, щоб забезпечити
оптимальні робочі характеристики та запобігти можливим поломкам.
••Осушіть кондиціонер у режимі вентилятора протягом 3–4 годин та відключіть живлення. Якщо
всередині залишиться волога, це може призвести до внутрішніх пошкоджень.
••Перш ніж використовувати кондиціонер знову, висушіть його внутрішні компоненти в режимі
вентилятора протягом 3–4 годин. Це допоможе усунути запах, утворений унаслідок присутності
вологи.
Повітряний фільтр

••Ця характеристика може відрізнятися залежно від типу моделі.
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Тип

Опис

Повітряний
фільтр

Очищуйте пилососом або промивайте вручну.

Іонізатор
(додатково)

Видаляйте пил за допомогою чистої бавовняної тканини.
Очищуйте внутрішній блок м’якою сухою тканиною.

Внутрішній блок

Зовнішній блок

Проводьте професійну чистку піддону для зливу конденсату.
Проводьте професійну чистку дренажної трубки.

Інтервал
2 тижні
Кожні 6 місяців
Регулярно
Раз на рік
Кожні 4 місяців

Замініть батарейки в пульті дистанційного керування.

Раз на рік

Проводьте професійну чистку котушок теплообмінника й
отворів панелі. (Проконсультуйтеся зі спеціалістом із
технічного обслуговування.)

Раз на рік

Проводьте професійну чистку вентилятора.

Раз на рік

Проводьте професійну чистку піддону для зливу конденсату.

Раз на рік

Фахівець має перевірити, чи блок вентилятора надійно
скріплено.

Раз на рік

Очищуйте електричні компоненти повітрям.

Раз на рік

ПРИМІТКА
••Під час очищення фільтрів ніколи не використовуйте воду температурою вище 40 °C. Це може
спричинити деформацію та зміну кольору.
••Ніколи не використовуйте леткі речовини для очищення фільтрів. Це може пошкодити поверхню
пристрою.
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Очищення повітряного
фільтра

7

Натисніть униз на гачки, щоб установити
повітряний фільтр.

8

Огляньте передню кришку з боків, щоб
перевірити чи повітряний фільтр правильно
встановлено.

Очищуйте повітряні фільтри один раз на 2 тижні
або частіше, якщо необхідно.

ПРИМІТКА
••Якщо повітряний фільтр погнуто, він може
зламатися.
••Якщо повітряний фільтр не встановлено
правильно, у внутрішній блок можуть
потрапити пил та інші речовини.

Тип1

Тип2

Верхній фільтр можна легко зняти в положенні
над внутрішнім блоком, дивлячись на нього
згори.

1

Вимкніть пристрій і відключіть шнур
живлення.

2

Відкрийте передню кришку.

3

Візьміться за ручки повітряних фільтрів,
злегка опустіть їх униз та вийміть фільтри із
внутрішнього блока.

4

Очистьте фільтр пилососом або теплою
водою з нейтральним миючим засобом.

5

Висушіть фільтри в тіні.

6

Вставте гачки повітряних фільтрів в передню
кришку.

7

Огляньте передню кришку з боків, щоб
перевірити, чи повітряні фільтри правильно
встановлено.

1
2

3

4

Вимкніть пристрій і відключіть шнур
живлення.
Візьміться за ручку повітряного фільтра та
злегка підніміть угору.

Зніміть його з внутрішнього блока.

Очистьте фільтр пилососом або теплою
водою з нейтральним миючим засобом.

5

Висушіть фільтр у тіні.

6

Вставте гачки повітряного фільтра в передню
кришку.

32

••Обережно підніміть кришку, тримаючи її з
обох боків.

ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

UK

Функція автодіагностики
Цей пристрій має вбудовану функцію автодіагностики. Якщо виникає помилка, індикаторна лампа на
внутрішньому блоці блиматиме з інтервалами в 2 секунди. У такій ситуації зверніться до місцевого
продавця або в центр обслуговування.

Перед зверненням у центр обслуговування
Перш ніж звертатися в центр обслуговування, виконайте наведені нижче дії. Якщо проблему не
вдається усунути, зверніться в місцевий центр обслуговування.
Проблема

Можливі причини

Дії з усунення проблеми

З блока надходять запах гару й
дивні звуки.
З внутрішнього блока витікає
вода навіть за низького рівня
вологості.
Кондиціонер повітря
не працює
нормально.

Кабель живлення пошкоджено
або він генерує надлишкове
тепло.
Перемикач, автоматичний
вимикач (для захисту,
заземлення) або запобіжник не
працює належним чином.

••Вимкніть кондиціонер, відключіть
кабель живлення або припиніть подачу
живлення та зверніться в центр
обслуговування.

У результаті автодіагностики
блока відобразить код
помилки.

Кондиціонер повітря
не працює.

Кондиціонер повітря не
підключено до електромережі.

••Перевірте, чи підключено кабель
живлення та чи ввімкнено роз’єднувачі
контуру.

Запобіжник вибухнув або
подача живлення блокується.

••Замініть запобіжник або перевірте, чи
не спрацював автоматичний вимикач.

Стався збій електроживлення.

••Якщо стався збій живлення, вимкніть
кондиціонер повітря.
••Коли живлення буде відновлено,
зачекайте 3 хвилини, а потім увімкніть
кондиціонер.

Рівень напруги зависокий або
занизький.

••Перевірте, чи не спрацював
автоматичний вимикач.

Кондиціонер повітря
автоматично вимкнувся в
попередньо заданий час.

••Увімкніть кондиціонер повітря.

У пульті дистанційного
керування неправильно
вставлено батарейки.

••Переконайтеся, що в пульті
дистанційного керування батарейки
вставлено правильно.
••Якщо батарейки вставлено правильно,
але кондиціонер повітря все одно не
працює, замініть батарейки та
спробуйте знову.
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Проблема

Можливі причини

Дії з усунення проблеми

Повітря неправильно
циркулює.

••Переконайтеся, що жодні завіси,
жалюзі або деталі меблів не блокують
передню частину кондиціонера.

Повітряний фільтр засмічений.

••Очищуйте повітряний фільтр кожні
2 тижні.
••Докладніше див. в розділі «Очищення
повітряного фільтра».

Зависока температура повітря
в приміщенні.

••Улітку повне охолодження повітря в
приміщенні може займати більше часу.
У такому разі перейдіть у режим
прискореної роботи, щоб швидше
охолодити повітря в приміщенні.

Холодне повітря виходить із
приміщення.

••Переконайтеся, що повітря не
виходить через місця провітрювання в
кімнаті.

Задана температура вище, ніж
поточна температура.

••Задайте потрібну температуру зі
значенням, яке нижче поточної
температури.

Поблизу розташоване джерело
нагріву.

••Не використовуйте нагрівальні
пристрої, такі як духові шафи або
газові горілки, поблизу ввімкненого
кондиціонера повітря.

Вибрано режим вентилятора.

••У режимі вентилятора повітря, що
виходить із кондиціонера, не
охолоджене й не нагріте, тому не
змінює температуру в приміщенні.
••Перейдіть у режим охолодження.

Температура надворі зависока.

••Ефект охолодження може бути
недостатнім.

Не вдається
відрегулювати
швидкість обертання
вентилятора.

Вибрано режим прискореної
або автоматичної роботи.

••У деяких робочих режимах не можна
регулювати швидкість вентилятора.
Виберіть робочий режим, у якому
можна регулювати швидкість
вентилятора.

Не вдається
відрегулювати
температуру.

Вибрано режим вентилятора
або режим прискореної роботи.

••У деяких робочих режимах не можна
регулювати температуру. Виберіть
робочий режим, у якому можна
регулювати температуру.

Кондиціонер повітря раптово
вимкнувся.

••Закінчився відлік часу таймера, що
призвело до вимкнення пристрою.
Перевірте налаштування таймера.

Під час роботи стався збій
живлення.

••Зачекайте, доки не відновиться
живлення. Якщо ввімкнено функцію
автоматичного перезапуску, пристрій
знову запрацює через кілька хвилин
після відновлення подачі живлення.

Кондиціонер не
виділяє холодне
повітря.

Кондиціонер повітря
зупинився під час
роботи.
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Проблема
Внутрішній блок
продовжує
працювати навіть
після його
вимкнення.

Можливі причини

Виконується автоматичне
очищення.

Дії з усунення проблеми
••Дочекайтеся, доки автоматичне
очищення завершиться, щоб було
видалено всю залишкову вологу
всередині внутрішнього блока. Якщо ви
не хочете, щоб виконувалася ця
функція, вимкніть пристрій.

З виходу для повітря
Повітря, охолоджене в
у
кондиціонері, утворює туман.
внутрішньому блоці
виділяється туман.

••Коли температура повітря знизиться,
це явище зникне.

Під час роботи в режимі
З внутрішнього блока обігріву конденсована вода
скраплюється з
витікає вода.
теплообмінника.

••У такому випадку необхідно
встановити зливний шланг під
піддоном. Зверніться до спеціаліста з
установлення.

Чутно шум або
вібрацію.

Звук клацання може бути
чутно, коли пристрій починає
або припиняє роботу, через
рух реверсивного клапана.
Звук скрипіння. Пластикові
деталі внутрішнього блока
скриплять, коли вони
стискаються або
розширяються внаслідок
перепаду температури.
Звук протікання або
просочування. Це шум
перетікання охолоджувача
всередині кондиціонера.

••Такі явища є нормальними. Шум
припиниться.

Внутрішній блок
виділяє
неприємний запах.

Запахи (такі як сигаретний дим)
можуть поглинатися у
внутрішній блок та виділятися
разом із повітрям.

••Якщо запах не зникає, необхідно
промити фільтр. Якщо це не допомогло
усунути проблему, зверніться в центр
обслуговування, щоб очистити
теплообмінник.

На початку роботи в режимі
обігріву заслінка повністю
закрита й повітря не виходить,
навіть якщо працює зовнішній
блок.

••Це нормальний стан. Зачекайте, доки
пристрій згенерує достатньо теплого
повітря, яке буде виходити з
внутрішнього блока.

Зовнішній блок працює в
режимі запобігання
замороженню.

••Під час роботи в режимі обігріву, якщо
надворі падає температура, на
котушках утворюється лід/іній. Ця
функція усуває шар інею на котушці, її
виконання займає приблизно
15 хвилин.

Температура надворі надто
низька.

••Ефекту обігріву може бути
недостатньо.

Кондиціонер не
виділяє тепле
повітря.
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Проблема

Ваш домашній
прилад і смартфон
не під'єднані до
мережі Wi-Fi.

Можливі причини

Дії з усунення проблеми

Пароль для мережі Wi-Fi, до
якої ви намагаєтеся
підключитися, неправильний.

••Знайдіть мережу Wi-Fi, підключену до
вашого смартфону, і видаліть її, потім
зареєструйте свій прилад в LG
SmartThinQ.

Передача мобільних даних для
вашого смартфона включена.

••Вимкніть Мобільні дані свого
смартфона і зареєструйте свій
пристрій, використовуючи мережу
Wi-Fi.

Ім'я бездротової мережі (SSID)
налаштовано неправильно.

••Ім'я безпроводової мережі (SSID)
повинно містити англійські літери та
цифри. (Не використовувати спеціальні
символи)

Частота маршрутизатора не 2,4
ГГц.

••Підтримується тільки частота
маршрутизатора 2,4 ГГц. Налаштуйте
бездротовий маршрутизатор на 2,4 ГГц
і підключіть прилад до бездротового
маршрутизатора. Щоб перевірити
частоту маршрутизатора, зверніться до
свого постачальника послуг Інтернету
або до виробника маршрутизатора.

Відстань між приладом і
маршрутизатором занадто
велика.

••Якщо відстань між приладом та
маршрутизатором занадто велика,
сигнал може бути слабким, і
підключення може не налаштовуватися
правильно. Змініть місце знаходження
маршрутизатора таким чином, щоб він
знаходився ближче до приладу.

ПРИМІТКА
••Деякі функції можуть не підтримуватися на певних моделях.
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