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Кондиционер колонного типа

1 УКАЗАНИЕ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ

Требования по электробезопасности:
1. Кондиционер питается от электросети с напряжением 220 В или 380 В / 

50 Гц — в зависимости от модели.
2. Кондиционер должен быть надежно заземлен! Провод заземления дол-

жен быть подключен к общей шине заземления здания и не должен со-
единяться с водопроводной или газовой трубой.

3. Прокладка и подключение электрических проводов должны осущест-
вляться в соответствии с действующими правилами и инструкциями по 
технике безопасности.

4. В цепи должен быть предусмотрен автоматический выключатель от то-
ковой утечки, рассчитанный на необходимую мощность.

5. Если кондиционер не используется, прекратите подачу питания.

Требования по безопасности:
• Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство, прежде чем 

приступить к эксплуатации кондиционера. В случае каких-либо за-
труднений свяжитесь с соответствующим сервисным центром.

• Кондиционер предназначен исключительно для использования в це-
лях, описанных в настоящем руководстве.

ВНИМАНИЕ:
• НИКОГДА не применяйте и не оставляйте рядом с кондиционером бен-

зин и другие горючие газы и жидкости, т.к. это очень опасно.
• Кондиционер не оборудован устройством забора свежего воздуха, по-

этому при использовании в одном помещении с кондиционером нагре-
вательного прибора, заправленного газом или бензином, регулярно от-
крывайте двери или окна, поскольку данные нагревательные приборы 
«сжигают» содержащийся в воздухе кислород и доставляют людям не-
удобства, связанны с недостатком кислорода.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
• Не запускайте и не останавливайте кондиционер путем включения 

или отключения общей подачи питания. Вместо этого нажмите кнопку 
ВКЛ/ВЫКЛ.

• Не вставляйте никаких предметов в воздухозаборную решетку и воз-
духовыпускное отверстие.

• Не допускайте эксплуатации кондиционера детьми.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Руководство пользователя 

2 УСТРОЙСТВО КОНДИЦИОНЕРА 

Внутренний блок

Горизонтальные жалюзи

  

 

Выход воздуха

Панель фиксации

Панель управления

Верхняя панель

Нижняя панель

Фильтр воздуха

Пульт управления

Заборная решетка

Дренажная трубка

Боковая крышка

Выход воздуха

Межблочные кабели
и фреоновые трубки

(с решеткой)

Наружный блок

Боковые жалюзи

Рис. 2.1 
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Кондиционер колонного типа

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение 
в целом TCA-42FHERA/U3 TCA-48FHERA/U3
внутренний TCA-42FHERA/U3/I TCA-48FHERA/U3/I
наружный TCA-42FHERA/U3/O TCA-48FHERA/U3/O

Производительность
холод

кВт
12,3 14,0

тепло 13,4 15,0

Потребляемая мощность
холод

кВт
4,72 4,80

тепло 4,63 4,75

Номинальный ток
холод

A
8,0 8,2

тепло 7,9 8,1
Источник электрпитания Ф/В/Гц ~3/380В/50 ~3/380В/50
Воздухопроизводительность внутр. бло-
ка (H/M/L) м3/ч 1500/1500/1700 1600/1600/1700

Характеристика фреоно-
вой трассы 

диаметр труб
жидк. 1/2'' 1/2''
газ 3/4'' 3/4''

длина (макс.)
м 

15 15
перепад высот 10 10

Тип фреона R410A
Масса фреона* кг 3,0 3,0

Дренажная трубка наружн. диа-
метр мм 16 16

Сетевой кабель 
электропитания

внутр. блок
n x мм2

– –
наружн. блок 5x2,5 5x2,5

Межблочные кабели n x мм2

3x0,75; 3x0,75;
3x1,5; 3x1,5;
2x0,2 2x0,2

Диффавтомат** ном. ток A 16 16

Габаритные размеры
(Ш х В х Г)

внутренний
мм

1776x415x540 1776x415x540
наружный 990x960x360 950x1255x410

Установочные размеры наружного блока мм 625x365 572x378

Вес
внутренний

кг
62 62

наружный 102 113

Уровень шума
внутренний

дБ (A)
49/49/54 49/49/54

наружный 63 60

* Количество  фреона указано на длину трассы 5 м, при длине трассы более 5 м необходимо произвести доза-
правку в расчете 30 г на 1 м жидкостной трубы.
**Ток отсечки не менее 7 Iн (Iн — номинальный потребляемый ток), ток утечки не более 30 мА, характеристи-
ка отключения «С».
Допускается последовательная установка автоматического выключателя и УЗО соответствующих номиналов.
Заземление кондиционера выполнять в обязательном порядке.

В таблице приведены данные для температурных условий в соответствии с ISO 5151-94:
— режим охлаждения внутри 27 °С (DB)/19 °C (WB), снаружи 35 °С (DB)/24 °C (WB)
— режим нагрева внутри 20 °С (DB)/15 °C (WB), снаружи 7 °С (DB)/6 °C (WB)

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Руководство пользователя 

3.2 Температурный диапазон условий эксплуатации кондиционера.

Режим работы
Температура в зоне уста-

новки внутреннего
блока, (DB /WB)* 

Температура в зоне уста-
новки наружного блока, 

(DB /WB)

Max температура в режиме охлаждения 32/23 43/26

Min температура в режиме охлаждения 18/15 16/12

Max температура в режиме нагрева 27/– 24/18

Min температура в режиме нагрева 20/– –7/–8

*) DB — значение температуры по сухому термометру, WB — значение температуры по 

влажному термометру.

4 УПРАВЛЕНИЕ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ

4.1 Управление кондиционера может производиться с панели управления 
внутреннего блока (рис. 4.1) или с дистанционного инфракрасного пульта (рис. 
4.2).

4.1.1 Панель управления 

Индикация
режима осушения

Индикация
режима вентиляции

Индикация температуры
окружающего воздуха,
заданной температуры,

время таймера

SWING TEMP+ MODE

ON/OFFTEMP-FAN

Индикация
режима охлаждения

Кнопка
качания жалюзи

Кнопка
вентилятора

Кнопки
температуры

Кнопка
ВКЛ/ВЫКЛ

Кнопка
режимов работы

Индикация
режима нагрева

Рис. 4.1

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Кондиционер колонного типа

4.1.2 Пульт дистанционного управления

4.1.3 Для управления кондиционером применяется беспроводной инфра-
красный дистанционный пульт (рис. 4.2).

4.1.4 Комментарии к рис. 4.2 см. таблицу 4.1.

SLEEP

TIMER SWING

MODE
ON/OFF

4
6

7

2

FAN

1

5

3

MID

AUTO

SLEEP TIMER ON

HIGH

LOW

TMIER OFF

DRY

FAN

HEAT

COOL

FEEL

SWING

Рис. 4.2

Таблица 4.1 

Поз. Кнопка Функция

1 ON/OFF Включение/выключение устройства 

2 MODE Выбор режима работы: FEEL, COOL, DRY, FAN, HEAT

3 FAN Кнопка режима вентиляции

4 Кнопки увеличения/уменьшения значения температуры или времени 

5 SWING Кнопка включения/выключения режима качания жалюзи

6 SLEEP Кнопка функции «Сон»

7 TIMER Кнопка таймера

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Руководство пользователя 

4.1.5 ЖК-дисплей пульта управления 

MID

AUTO

SLEEP TIMER ON

HIGH

LOW

TMIER OFF

DRY

FAN

HEAT

COOL

FEEL

SWING

Рис. 4.3

Таблица 4.2

Индикация Комментарии

FEEL Автоматический режим работы

COOL Режим охлаждения

DRY Режим осушения

FAN Режим вентиляции

HEAT Режим обогрева

SWING Режим качания горизонтальных жалюзи

LOW Низкая скорость вентилятора 

MID Средняя скорость вентилятора

HIGH Высокая скорость вентилятора

AUTO Автоматический режим работы вентилятора

SLEEP Режим «Сон»

TIMER ON Режим включения по таймеру

TIMER OFF Режим выключения по таймеру

Индикация передачи сигнала с пульта

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Кондиционер колонного типа

4.2 Порядок управления с пульта
4.2.1 Установите элементы питания (ба-

тарейки) в пульт. Для чего: 
1. Снимите крышку батарейного отсе-

ка, сдвинув ее в направлении указанном 
стрелкой (рис. 4.4).

2. Вставьте новые батарейки, соблюдая 
полярность.

3. Установите обратно крышку батарей-
ного отсека.

4.2.2 Для пульта используются два эле-
мента питания типа AAA (1,5 В). Не ис-
пользуйте аккумуляторы. При падении 
яркости экрана замените батарейки.

4.2.3 Для уверенной передачи сигнала 
направляйте пульт непосредственно на 
внутренний блок кондиционера.

4.2.4 При управлении расстояние меж-
ду пультом и приемником сигнала на внутреннем блоке должно быть не более 
7 м. 

4.2.5 Между пультом и блоком не должно быть объектов, мешающих про-
хождению сигнала.

4.2.6 Устройство подтверждает прием сигнала от пульта коротким звуко-
вым сигналом.

4.2.7 Пульт управления должен находиться на расстоянии не менее 1 ме-
тра от теле- и радиоаппаратуры.

4.2.8 Не роняйте и не ударяйте пульт, а также не оставляйте его под пря-
мыми солнечными лучами.

4.3 Работа в различных режимах
4.3.1 В режиме охлаждения необходимо учитывать, что если заданная тем-

пература выше фактической более чем на 2 °С, то кондиционер в работу не 
включится.

В режиме обогрева, если заданная температура ниже фактической более 
чем на 2 °С, кондиционер также в работу не включится.

4.3.2 Каждое нажатие кнопки  увеличивает температуру на 1 °С.
Каждое нажатие кнопки  уменьшает значение заданной температуры 

на 1 °С.
4.3.3 При переключении из одного режима в другой, кондиционер включа-

ется в работу в новом режиме с задержкой до 3 мин.
4.3.4 После включения кондиционера в сеть может быть задержка вклю-

чения до 20 сек.
4.3.5 В режиме нагрева подача горячего воздуха происходит с задержкой 

2–5 минут.

Рис. 4.4

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Руководство пользователя 

4.3.6 В режиме нагрева автоматически кондиционер уходит на размороз-
ку от 2-10 мин при этом компрессоры и вентиляторы внутреннего блока оста-
навливаются.

4.3.7 РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ  
 Режим охлаждения служит 

для снижения температуры в помещении. 
При снижении температуры уменьша-

ется влажность воздуха.
Для активирования функции кнопкой 

MODE выберите на жк-дисплее индика-
цию COOL. 

Кнопками   установите заданную 
температуру.

Установите скорость вентилятора кнопкой FAN и направление воздушно-
го потока кнопкой SWING.

4.3.8 РЕЖИМ ОБОГРЕВА 
 Режим обогрева служит для по-

вышения температуры в помещении. 
Для активирования функции кнопкой 

MODE выберите на жк-дисплее индикацию 
HEAT. 

Кнопками   установите заданную 
температуру.

Установите скорость вентилятора кноп-
кой FAN и направление воздушного потока 
кнопкой SWING.

4.3.9 РЕЖИМ ОСУШЕНИЯ 
 Режим осушения необходим 

для уменьшения влажности в помещении.
Кнопкой MODE выберите на жк-дисплее 

индикацию DRY.
В режиме осушения автоматически че-

редуются режимы охлаждения и вентиля-
ции, что способствует снижению влажно-
сти воздуха в помещении.

MID

AUTO

SLEEP TIMER ON

HIGH

LOW

TMIER OFF

DRY

FAN

HEAT

COOL

FEEL

SWING

MID

AUTO

SLEEP TIMER ON

HIGH

LOW

TMIER OFF

DRY

FAN

HEAT

COOL

FEEL

SWING

MID

AUTO

SLEEP TIMER ON

HIGH

LOW

TMIER OFF

DRY

FAN

HEAT

COOL

FEEL

SWING
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Кондиционер колонного типа

4.3.10 АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ  
 Кнопкой MODE выберите ав-

томатический режим FEEL на дисплее 
пульта.

В автоматическом режиме режим ра-
боты и скорость вентилятора устанавли-
ваются автоматически в зависимости от 
фактической температуры в помещении 
согласно таблице:

Фактическая температура
в помещении Режим работы Автоматически

заданная температура

<20 °С
Обогрев для моделей с тепловым на-
сосом и режим вентиляции для моде-

лей, работающих только на холод
23 °С

20–26 °С Режим осушение (DRY) 18 °С

>26 °С Режим охлаждения 23 °С

4.3.11 РЕЖИМ ВЕНТИЛЯЦИИ 
 Кнопкой FAN выберите режим 

вентиляции на дисплее пульта «FAN».
Последовательным нажатием кноп-

ки FAN выберите необходимую скорость 
вращения вентилятора: LOW — Низкая 
скорость, MID — средняя скорость, HIGH 
— высокая скорость, AUTO — автомати-
ческий режим вращения вентилятора.

В автоматическом режиме вентилятора 
скорость определяется автоматически в 
зависимости от разницы между заданной 
и фактической температурой. Чем больше разница, тем выше скорость.

В режиме FEEL скорость вентилятора не регулируется.

4.3.12 РЕЖИМ «СОН» 
 Кнопкой SLEEP выберите ре-

жим «SLEEP» на дисплее пульта.
В режиме SLEEP заданная температу-

ра автоматически подстраивается для соз-
дания наиболее комфортных условий для 
сна и отдыха.

В режиме охлаждения после первого 
часа работы заданная температура авто-
матически поднимается на 1 °С.

MID

AUTO

SLEEP TIMER ON

HIGH

LOW

TMIER OFF

DRY

FAN

HEAT

COOL

FEEL

SWING

MID

AUTO

SLEEP TIMER ON

HIGH

LOW

TMIER OFF

DRY

FAN

HEAT

COOL

FEEL

SWING

MID

AUTO

SLEEP TIMER ON

HIGH

LOW

TMIER OFF

DRY

FAN

HEAT

COOL

FEEL

SWING
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Руководство пользователя 

После второго часа работы температура поднимается еще на 1 °С. Далее 
при работе заданная температура не изменяется. 

В режиме обогрева после первого часа работы  заданная температура ав-
томатически опускается на 1 °С.

После второго часа работы температура опускается еще на 1 °С. Далее при 
работе заданная температура не изменяется. 

После 8-ми часов работы кондиционер автоматически отключается.

4.3.13 УСТАНОВКА ТАЙМЕРА
4.3.13.1 Включение кондиционера по 

таймеру 
 Кнопкой TIMER выберите ре-

жим автоматического включения конди-
ционера по таймеру TIMER ON.

Кнопками  и  установите время до 
старта.

Внимание! Перед тем как задать вре-
мя таймера установите параметры работы 
кондиционера: режим работы, заданную 
температуру, скорость вентилятора.

Для отмены режима таймера нажмите кнопку TIMER еще раз. 
Режим таймер автоматически отменяется после отключения электропи-

тания.

4.3.13.2 Выключение кондиционера по 
таймеру. 

 Кнопкой TIMER выберите ре-
жим автоматического выключения конди-
ционера по таймеру TIMER OFF.

Кнопками  и  установите время до 
отключения кондиционера.

Для отмены режима таймера нажмите 
кнопку TIMER еще раз. 

Режим таймер автоматически отменя-
ется после отключения электропитания.

4.3.14 ФУНКЦИЯ SWING
 Кнопкой SWING выберите режим автоматического качания гори-

зонтальных жалюзи. 
Изменение направления воздушного потока при помощи горизонтальных 

жалюзи производиться с пульта управления. 
Функция автоматического качания вертикальных жалюзи присутству-

ет не во всех моделях. В тех моделях, где имеется функция автоматического 

MID

AUTO

SLEEP TIMER ON

HIGH

LOW

TMIER OFF

DRY

FAN

HEAT

COOL

FEEL

SWING
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Кондиционер колонного типа

качания вертикальных жалюзи алгоритм 
управления следующий:

• При нажатии на кнопку SWING ав-
томатически начинают качаться горизон-
тальные и вертикальные жалюзи одновре-
менно

• При повторном нажатии кнопки жа-
люзи фиксируются в выбранном положе-
нии.

• Если нажать и удерживать кнопку в 
течение 3 сек, то происходит переход в ре-
жим выбора качания только вертикальных или горизонтальных жалюзи.

В течение 15 сек необходимо подтвердить выбор, после 15 сек режим вы-
бора отключиться.

4.3.15 Функция блокировки клавиш пульта
Если нажать и удерживать кнопку FAN на пульте управления в течение 5 

сек, то кнопки пульта заблокируются. При повторении операции пульт раз-
блокируется.

4.3.16 В случае утери инфракрасного пульта управление кондиционера 
возможно при помощи кнопки аварийного управления, расположенной на 
внутреннем блоке кондиционера.

MID

AUTO

SLEEP TIMER ON

HIGH

LOW

TMIER OFF

DRY

FAN

HEAT

COOL

FEEL

SWING
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Руководство пользователя 

5 ПОРЯДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ

Перед началом 
техническо-
го обслужива-
ния выключите 
кондиционер и 
отключите его 
от источника 
питания

Перед тем как извлечь фильтр из внутренне-
го блока, отключите кондиционер от источни-
ка электропитания
Открутите два винта воздухозаборной решет-
ки и откройте ее как показано на рисунке (1)
Извлеките фильтр из воздухозаборной решет-
ки (2)

Philips screws
M

Fibula

Надавите на фильтра слегка внизу по направ-
лению стрелки (1)
Держите за края и прилагая усилие по на-
правлению стрелки (2) извлеките фильтр по 
направлению стрелки (3)

Протирай-
те кондицио-
нер мягкой тка-
нью смоченной 
в воде с темпе-
ратурой не бо-
лее 40 °C. За-
тем протрите 
кондиционер 
сухой мягкой 
тканью

Dry the cloth 
before wiping the
appliance.

При помощи пы-
лесоса очистите 
фильтр от пыли

Запрещается 
использовать 
для протирки 
такие летучие 
вещества как 
бензин, ацетон 
и прочее.

Протрите фильтр мягкой тканью или слегка 
постучите его.
Затем промойте фильтр в теплой воде, исполь-
зуя нейтральные моющие средства. Затем вы-
сушите фильтр, в том месте где нет попадания 
прямых солнечных лучей.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Кондиционер колонного типа

Не допускай-
те попадание 
воды во вну-
тренний блок, 
это может при-
вести к пора-
жению элек-
трическим то-
ком

После устано-
вите фильтр об-
ратно. Очист-
ку фильтра про-
изводите через 
каждые 300 ча-
сов работы кон-
диционера

Для просуши-
вания внутрен-
них поверх-
ностей блока 
включите кон-
диционер в ре-
жим вентиля-
ции на 4 часа.
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Руководство пользователя 

6 НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

Кондиционер не работает 1) Сработала защита или перегорел предохранитель
2) Сработало УЗО
3) Нет контакта в вилке кабеля электропитания
4) Сработала штатная защита ( например задержка на-
чала работы при переключении с одного режима на 
другой)

Недостаточная холодо-  или тепло-
производительность

1) Засорился фильтр
2) Заблокированы отверстия входа/выхода воздуха
3) Неправильно установлена заданная температура

Сбой в управлении Электромагнитные помехи в сети. Включите и выклю-
чите кондиционер от сети питания

Кондиционер сразу не включается Переход с одного режима на другой. Необходимо по-
дождать 3 мин.

Своеобразный запах Возможно, это запах мебели или запах сигарет, кото-
рый забирается кондиционером из помещения и вы-
дувается

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Кондиционер колонного типа

Звук перетекающей жидкости Перетекание хладагента в контуре кондиционера. Не 
является неисправностью.

Звук потрескивания Потрескивание  пластмассовых составляющих во вну-
треннем блоке из за разницы температуры в окружаю-
щего воздуха и температуры внутри блока

Появление пара (тумана) из блока Большая влажность в помещении

6.1.1 Коды неисправностей

Неисправность датчика температуры окружающего воздуха E3

Неисправность датчика температуры теплообменника внутреннего блока E4

Сработала защита наружного блока Е5

Неисправность защиты наружного блока P6

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Руководство пользователя 

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку кондиционера KITANO. Продукция KITANO 
по праву признана одной из самых надежных и качественных в мире, и не-
удивительно, что покупатели из самых разных стран отдают предпочтение 
оборудованию этой торговой марки. Весь спектр климатической техники 
KITANO создан на базе новейших научно-технических достижений с при-
менением высоких технологий и самых современных разработок.

Гарантийный срок на кондиционеры KITANO составляет 3 года со дня 
покупки оборудования. Изготовитель берет на себя обязательства в течение 
гарантийного срока обеспечить бесплатное устранение дефектов, возникших 
по его вине при соблюдении потребителем требований инструкции по эксплу-
атации и условий гарантии.

Гарантийный ремонт и сервисное обслуживание приобретенного Вами 
оборудования выполняется официальным дилером KITANO, осуществив-
шим его продажу и установку. Адрес и телефон официального дилера указан 
в гарантийном талоне. В случае отсутствия контакта с продавцом, восполь-
зуйтесь телефоном «Горячей линии KITANO»: 8-800-333-4733 (звонок по 
России бесплатный).

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантия на оборудование действует только при наличии оригинала га-
рантийного талона, заполненного должным образом, в котором разборчиво 
и четко указаны: наименование оборудования, номера штрих-кодов изде-
лия, наименование Продавца, дата продажи, печать и подпись Продавца, 
подпись Покупателя и т.д. При нарушении этих условий, а также в слу-
чае, когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или 
переписаны, талон признается недействительным.

2. Гарантия действует на территории Российской Федерации, Республики 
Беларусь и Республики Украина и распространяется на оборудование, 
приобретенное на территории этих государств.

3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства и не производит гаран-
тийный ремонт изделия в следующих случаях: 

7 ГАРАНТИЯ И СЕРВИС
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3.1 Если гарантийный талон отсутствует или не оформлен должным
образом.

3.2 Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия без 
предварительного письменного согласия Изготовителя или его дис-
трибьютора.

3.3 Если продажа, монтаж, наладка, пуск в эксплуатацию, сервисное об-
служивание или ремонт осуществлялись неуполномоченными лица-
ми, не являющимися официальными дилерами KITANO.

3.4 Оборудование вышло из строя по вине Покупателя или третьих лиц 
(механические повреждения, некачественное или неисправное элек-
тропитание и т.п.).

3.5 В случае нарушения правил и условий эксплуатации, изложенных в 
инструкции по эксплуатации, а также правил ухода и сервисного об-
служивания.

3.6 В случае попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидко-
стей и агрессивных веществ и т.п.

3.7 Если дефект вызван действием неодолимых сил (пожар, наводнение, 
удар молнии и т.п.), несчастными случаями, умышленными или нео-
сторожными действиями потребителя или третьих лиц, а также дру-
гих причин, находящихся вне контроля Изготовителя.

4. Для обеспечения долговечной безотказной работы кондиционера KITANO 
предусматривается его обязательное регламентное сервисное обслужива-
ние (РСО) в соответствии со следующим графиком: 

• первое РСО — не позднее чем через 1 год со дня покупки оборудо-
вания,

• второе и последующие РСО — не позднее чем через 1 год со дня про-
ведения предыдущего РСО.

• При прохождении РСО у официального дилера KITANO, в гарантий-
ном талоне ставится соответствующая отметка. Если оборудование не 
прошло регламентное сервисное обслуживание в указанный срок, га-
рантия аннулируется. Стоимость РСО устанавливается Продавцом.

• Чистку фильтров можно выполнять самостоятельно, рекомендуется 
проводить эти работы ежемесячно.

5. Изготовитель кондиционеров KITANO не несет ответственность за воз-
можный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией KITANO, 
людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в 
результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки из-
делия неуполномоченными лицами, умышленных или неосторожных дей-
ствий потребителя или третьих лиц.
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ОТМЕТКИ О ПРОХОЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТНОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата прохождения РСО

Мастер

Печать
официального
дилера KITANO

Дата прохождения РСО

Мастер

Печать
официального
дилера KITANO

ОТМЕТКИ О ВЫПОЛНЕНИИ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

Дата приема

Дата выдачи

Особые отметки

Печать
официального
дилера KITANO

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН «А»  № _____________

Заполняется официальным дилером KITANO

Официальный дилер KITANO

Дата продажи

Изделие / Модель

Штрих+код

Наружный блок

Внутренний блок

ОТМЕТКИ О ВЫПОЛНЕНИИ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

Дата приема

Дата выдачи

Особые отметки

Печать
официального
дилера KITANO

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН «Б»  № _____________

Заполняется официальным дилером KITANO

Официальный дилер KITANO

Дата продажи

Изделие / Модель

Штрих+код

Наружный блок

Внутренний блок
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Заполняется официальным дилером KITANO

Заполняется официальным дилером KITANO

ОТМЕТКИ О ПРОХОЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТНОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата прохождения РСО

Мастер

Печать
официального
дилера KITANO

Дата прохождения РСО

Мастер

Печать
официального
дилера KITANO
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Кондиціонери колонного типу

1 ВКАЗІВКИ ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ

Вимоги з електробезпеки:
1 Кондиціонер харчується від електромережі з напругою 220 В або 380 В 

/ 50 Гц - залежно від моделі.
2 Кондиціонери повинен бути надійно заземлений! Провід заземлення 

повинен бути підключений до загальної шини заземлення будинку і не 
повинен з'єднуватися з водопровідної або газовою трубою.

3 Прокладка і підключення електричних проводів повинні здійснюватися 
відповідно до діючих правил та інструкцій з техніки безпеки.

4 У ланцюга повинен бути передбачений автоматичний вимикач відстру-
мового витоку, розрахований на необхідну потужність.

5 Якщо кондиціонер не використовується, припиніть подачу живлення.

Вимоги з безпеки:
• Будь ласка, уважно вивчіть цей посібник, перш ніж приступити до екс-

плуатації кондиціонера. У разі будь-яких ускладнень зв'яжіться з від-
повідним сервісним центром.

• Кондиціонер призначений виключно для використання в цілях, описа-
них уцьому посібнику.

УВАГА:
• НІКОЛИ не застосовуйте і не залишайте поруч з кондиціонером бензин 

та інші горючі гази і рідини, тому що це дуже небезпечно.
• Кондиціонер не обладнаний пристроєм забору свіжого повітря, тому 

при використанні в одному приміщенні  з кондиціонером нагрівального 
приладу,заправленого газом або бензином, регулярно відкривайте две-
рі чи вікна, оскільки дані нагрівальні прилади «спалюють» міститься в 
повітрі кисень і доставляють людям незручності, пов'язані з нестачею 
кисню .

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:
• Не запускайте і не зупиняйте кондиціонер шляхом включення або від-

ключення загальної подачі живлення. Замість цього натисніть кнопку 
ВКЛ/ВИКЛ.

• Не вставляйте ніяких предметів у повітрозабірні решітки і повітряний 
отвір.

• Не допускайте експлуатації кондиціонера дітьми.
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2 ПРИСТРІЙ КОНДИЦІОНЕРА

  

 

Внутрішній блок

Зовнішній блок

Панель фіксації

Вихід повітря

Горизонтальні жалюзі

Бокові жалюзі

Панель курування

Верхня панель

Нижня панель
(з решіткою)

Фільтр повітря

Забірна решітка

Міжблочний кабель
і фреонові трубки

Дренажна трубка

Бокова кришка

Вихід повітря

Пульт керування
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3 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Позначення
в цілому TCA-42FHERA/U3 TCA-48FHERA/U3
внутрішній TCA-42FHERA/U3/I TCA-48FHERA/U3/I
зовнішній TCA-42FHERA/U3/O TCA-48FHERA/U3/O

Продуктивність
охолодження

кВт
12,3 14,0

нагрівання 13,4 15,0

Споживна потужність
охолодження

кВт
4,72 4,80

нагрівання 4,63 4,75

Номінальний струм
охолодження

A
8,0 8,2

нагрівання 7,9 8,1
Джерело живлення Ф/В/Гц ~3/380В/50 ~3/380В/50
Повітря виробництво внутрішнього бло-
ку (H/M/L) м3/ч 1500/1500/1700 1600/1600/1700

Характеристика 
фреонової траси 

діаметр труб
жидк. 1/2'' 1/2''
газ 3/4'' 3/4''

довжина 
(макс.) м 

15 15

перепад высот 10 10
Тип фреону R410A
Маса фреону* кг 3,0 3,0

Дренажна трубка зовнішній 
діаметр мм 16 16

Мережевий кабель
електроживлення

внутрішній блок
n x мм2

– –
зовнішній блок 5x2,5 5x2,5

Між блочний кабель n x мм2

3x0,75; 3x0,75;
3x1,5; 3x1,5;
2x0,2 2x0,2

Діфавтомат** номін. струм A 16 16

Габаритні розміри
(Ш х В х Г)

внутрішній блок
мм

1776x415x540 1776x415x540
зовнішній блок 990x960x360 950x1255x410

Установчі розміри зовнішнього блоку мм 625x365 572x378

Вага
внутрішній блок

кг
62 62

зовнішній блок 102 113

Рівень шуму
внутрішній блок

дБ (A)
49/49/54 49/49/54

зовнішній блок 63 60

* Кількість фреону вказано на довжину траси 5 м, при довжині траси більше 5м необхідно 
зробити дозаправку в розрахунку 30 г на 1 м рідинної труби.

** Струм відсічення не менше 7 Iн (Iн — номінальний струм), струм витоку небільше 30 мА, 
характеристика відключення «С».

Допускається послідовна установка автоматичного вимикача і УЗО відповідних номіналів.
Заземлення кондиціонера виконувати в обов'язковому порядку.

У таблиці наведено дані для температурних умов відповідно до ISO 5151-94:
- Режим охолодження всередині 27 °С (DB) / 19 °C (WB), зовні 35 °С (DB) / 24 °C (WB).
- Режим нагріву всередині 20 °С (DB) / 15 °C (WB), зовні 7 °С (DB) / 6 °C (WB).
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3.2 Температурний діапазон умов експлуатації кондиціонера.

Режим роботи
Температура в зоні уста-
новки внутрішнього бло-

ку, (DB / WB)*

Температура в зоні уста-
новки зовнішнього бло-

ку, (DB / WB)

Max температура в режимі охолодження 32/23 43/26

Min температура в режимі охолодження 18/15 16/12

Max температура в режимі нагріву 27 / - 24/18

Min температура в режимі нагріву 20 / - -7/-8

*) DB — значення температури по сухому термометру, WB — значеннятемператури по во-

логому термометру.

4 УПРАВЛІННЯ І РЕЖИМИ РОБОТИ

4.1 Управління кондиціонера може проводитися з панелі управління вну-
трішнього блоку (рис. 4.1) або з дистанційного пульта інфрачервоного (рiс. 4.2).

4.1.1 Панель управління.

Індикація
режиму осушення

Індикація
режиму вентиляції

індикація температури
 навколишнього повітря,

заданої температури,
час таймера

SWING TEMP+ MODE

ON/OFFTEMP-FAN

Індикація
режиму охолодження

Кнопка
гойдання жалюзі

Кнопка
вентилятора

Кнопка
температури

Кнопка
ВКЛ/ВИКЛ

Кнопка
режимів роботи

Індикація
режиму обігріву

Рiс. 4.1
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4.1.2 Пульт дистанційного керування
4.1.3 Для управління кондиціонером застосовується бездротовоїінфрачер-

воний дистанційний пульт (рiс. 4.2).
4.1.4 Коментарі до рис. 4.2 див. таблицю 4.1.

SLEEP

TIMER SWING

MODE
ON/OFF

4
6

7

2

FAN

1

5

3

MID

AUTO

SLEEP TIMER ON

HIGH

LOW

TMIER OFF

DRY

FAN

HEAT

COOL

FEEL

SWING

Рiс. 4.2
Таблиця 4.1

Поз. Кнопка Функція

1 ON/OFF Включення / вимикання пристрою 

2 MODE Вибір режиму роботи: FEEL, COOL, DRY, FAN, HEAT

3 FAN Кнопка режиму вентиляції

4 Кнопки збільшення/зменшення значення температури або часу 

5 SWING Кнопка включення/вимикання режиму гойдання жалюзі

6 SLEEP Кнопка функції «Сон»

7 TIMER Кнопка таймеру
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4.1.5 ЖК-дисплей пульта управління. 

MID

AUTO

SLEEP TIMER ON

HIGH

LOW

TMIER OFF

DRY

FAN

HEAT

COOL

FEEL

SWING

Рiс. 4.3
Таблиця 4.2

Iндикація Коментарі

FEEL Автоматичний режим роботи

COOL Режим охолодження

DRY Режим осушення

FAN Режим вентиляції

HEAT Режим обігріву

SWING Режим гойдання горизонтальних жалюзі

LOW Низька швидкість вентилятора 

MID Середня швидкість вентилятора

HIGH Висока швидкість вентилятора

AUTO Автоматичний режим роботи вентилятора

SLEEP Режим «Сон»

TIMER ON Режим включення за таймером

TIMER OFF Режим виключення по таймеру

Індикація передачі сигналу з пультаа
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4.2 Порядок управління з пульта
4.2.1 Установка елементи живлення (ба-

тарейки) в пульт. Для чого:
1 Зніміть кришку батарейного відсіку, 

зсунувши її в напрямку стрілки (рiс. 4.4).
2 Вставте нові батарейки, дотримую-

чись полярності.
3 Вставте назад кришку батарейного 

відсіку.
4.2.2 Для пульта використовуються два 

елементи живлення типу AAA (1,5 В).Не 
використовуйте акумулятори. При падінні 
яскравості екрану замінітьбатарейки.

4.2.3 Для впевненою передачі сигналу 
направляйте пульт безпосередньо на вну-
трішній блок кондиціонера.

4.2.4 При управлінні відстань між пуль-
том і приймачем сигналу на внутрішньому 
блоці має бути не більше 7 м.

4.2.5 Між пультом і блоком не повинно бути об'єктів, що заважають про-
ходженню сигналу.

4.2.6 Пристрій підтверджує прийом сигналу від пульта коротким звуковим 
сигналом.

4.2.7 Пульт керування повинен знаходитися на відстані не менше 1 метра 
від теле-і радіоапаратури.

4.2.8 Не кидайте і не вдаряйте пульт, а також не залишайте його під пря-
мимисонячними променями.

4.3 Робота у різних режимах
4.3.1 В режимі охолодження необхідно враховувати, що якщо задана тем-

пература вище фактичної більш ніж на 2 °С, то кондиціонер в роботу не уві-
мкнеться.

У режимі обігріву, якщо задана температура нижче фактичної більш ніж 
на 2 °С, кондиціонер також в роботу не увімкнеться.

4.3.2 Кожне натискання кнопки  збільшує температуру на 1 °С.
Кожне натискання кнопки  зменшує значення заданої температури на 

1 °С.
4.3.3 При перемиканні з одного режиму в іншій, кондиціонер включається 

в роботу в новому режимі з затримкою до 3 хв.
4.3.4 Після включення кондиціонера в мережу може бути затримка вклю-

чення до 20 сек.
4.3.5 В режимі нагріву подача гарячого повітря відбувається із затримкою 

2–5 хвилин.

Рiс. 4.4
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4.3.6 В режимі нагріву автоматично кондиціонер йде на разморозку від 2-10 
хв. при цьому компресори та вентилятори внутрішнього блоку зупиняються.

4.3.7 РЕЖИМ ОХОЛОДЖЕННЯ
 Режим охолодження служить 

для зниження температури в приміщенні.  
При зниженні температури зменшується 
вологість повітря.

Для активації функції кнопкою MODE 
виберіть на дисплеї індикацію COOL.

Кнопками   встановіть задану тем-
пературу.

Встановіть швидкість вентилятора 
кнопкою FAN і напрям повітряного потоку кнопкою SWING.

4.3.8 РЕЖИМ ОБІГРІВУ
 Режим обігріву служить для 

підвищення температури в приміщенні.
Для активації функції кнопкою MODE 

виберіть на дисплеї індикацію HEAT.
Кнопками   встановіть задану тем-

пературу.
Встановіть швидкість вентилятора 

кнопкою FAN і напрям повітряного пото-
кукнопкою SWING.

4.3.9 РЕЖИМ ОСУШЕННЯ
 Режим осушення необхідний 

для зменшення вологості в приміщенні 
Кнопкою MODE виберіть на дисплеї інди-
кацію DRY.

У режимі осушення автоматично чергу-
ються режими охолодження і вентиляції, 
що сприяє зниженню вологості повітря в 
приміщенні.

MID

AUTO

SLEEP TIMER ON

HIGH

LOW

TMIER OFF

DRY

FAN

HEAT

COOL

FEEL

SWING

MID

AUTO

SLEEP TIMER ON

HIGH

LOW

TMIER OFF

DRY

FAN

HEAT

COOL

FEEL

SWING

MID

AUTO

SLEEP TIMER ON

HIGH

LOW

TMIER OFF

DRY

FAN

HEAT

COOL

FEEL

SWING
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4.3.10 АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ
 Кнопкою MODE виберіть авто-

матичний режим FEEL на дисплеї пульта.
В автоматичному режимі режим робо-

ти та швидкість вентилятора встановлю-
ються автоматично залежно від фактичної 
температури в приміщенні відповідно до 
таблиці:

Фактична температура в 
приміщенні Режим роботи Автоматично

задана температура

<20 °С
Обігрів для моделей з тепловим насо-
сом і режим вентиляції для моделей, 

що працюють тільки на холод 
23 °С

20–26 °С Режим осушення 18 °С

>26 °С Режим охолодження 23 °С

4.3.11 РЕЖИМ ВЕНТИЛЯЦІЇ
 Кнопкою FAN виберіть режим 

вентиляції на дисплеї пульта «FAN».
Послідовним натисненням кнопки FAN 

виберіть необхідну швидкість обертання 
вентилятора: LOW — Низька швидкість, 
MID — середня швидкість, HIGH — висо-
ка швидкість, AUTO — автоматичний ре-
жим обертання вентилятора.

В автоматичному режимі вентилятора 
швидкість визначається автоматично за-
лежно від різниці між заданою і фактичною температурою. Чим більша різ-
ниця, тим вище швидкість.

У режимі FEEL швидкість вентилятора не регулюється.

4.3.12 РЕЖИМ «СОН»
 Кнопкою SLEEP виберіть ре-

жим «SLEEP» на дисплеї пульта.
У режимі SLEEP задана температура 

автоматично підлаштовується для ство-
рення найбільш комфортних умов для сну 
та відпочинку.

У режимі охолодження після першої 
години роботи задана температура авто-
матично піднімається на 1 °С.

MID

AUTO

SLEEP TIMER ON

HIGH

LOW

TMIER OFF

DRY

FAN

HEAT

COOL

FEEL

SWING

MID

AUTO

SLEEP TIMER ON

HIGH

LOW

TMIER OFF

DRY

FAN

HEAT

COOL

FEEL

SWING

MID

AUTO

SLEEP TIMER ON

HIGH

LOW

TMIER OFF

DRY

FAN

HEAT

COOL

FEEL

SWING
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Після другої години роботи температура піднімається ще на 1 °С. Далі при 
роботі задана температура не змінюється.

У режимі обігріву після першої години роботи задана температура авто-
матично опускається на 1 °С.

Після другої години роботи температура опускається ще на 1 °С. Далі при 
роботі задана температура не змінюється.

Після 8-ми годин роботи кондиціонер автоматично вимикається.

4.3.13 УСТАНОВКА ТАЙМЕРА
4.3.13.1 Включення кондиціонера по 

таймеру
 Кнопкою TIMER виберіть ре-

жим автоматичного включення кондиціо-
нера по таймеру TIMER ON.

Кнопками  і  встановіть час до стар-
ту.

Увага! Перед тим як задати час тайме-
ра установіть параметри роботи кондиціо-
нера: режим роботи, задану температуру, 
швидкість вентилятора.

Для скасування режиму таймера натисніть кнопку TIMER ще раз. Режим 
таймер автоматично скасовується після відключення електроживлення.

4.3.13.2 Вимкнення кондиціонера по тай-
меру.

 Кнопкою TIMER виберіть ре-
жим автоматичного виключення кондиціо-
нера по таймеру TIMER OFF.

Кнопками  і  встановіть час до від-
ключення кондиціонера. Для скасування 
режиму таймера натисніть кнопку TIMER 
ще раз. Режим таймер автоматично скасо-
вується після відключення електрожив-
лення.

4.3.14 ФУНКЦІЯ SWING
 Кнопкою SWING виберіть режим автоматичного гойдання гори-

зонтальних жалюзі.
Зміна напряму повітряного потоку за допомогою горизонтальних жалюзі 

проводитися з пульта управління.
Функція автоматичного гойдання вертикальних жалюзі присутня не в усіх 

моделях. У тих моделях, де є функція автоматичного хитання вертикальних 
жалюзі алгоритм управління наступний:
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SLEEP TIMER ON

HIGH

LOW

TMIER OFF

DRY

FAN

HEAT

COOL

FEEL

SWING
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MID

AUTO

SLEEP TIMER ON

HIGH

LOW

TMIER OFF

DRY

FAN

HEAT

COOL

FEEL

SWING

При натисканні на кнопку SWING ав-
томатично починають гойдатисягоризон-
тальні і вертикальні жалюзі одночасно

При повторному натисканні кнопки жа-
люзі фіксуються у вибраному положенні.

Якщо натиснути і утримувати кнопку 
протягом 3 сек, то відбувається перехід в 
режим вибору хитання тільки вертикаль-
них або горизонтальних жалюзі.

Протягом 15 сек необхідно підтвердити 
вибір, після 15 сек режим вибору відклю-
читися.

4.3.15 Блокування клавіш пульта
Якщо натиснути і утримувати кнопку FAN на пульті управління протя-

гом 5 сек, то кнопки пульта заблокують. При повторенні операції пульт роз-
блокується.

4.3.16 У випадку втрати інфрачервоного пульта управління кондиціонера 
можливо за допомогою кнопки аварійного управління, розташованої навну-
трішньому блоці кондиціонера.
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5 ПОРЯДОК ОБСЛУГОВУВАННЯ

Перед почат-
ком технічного 
обслуговуван-
ня вимкніть 
кондиціонер і 
відключіть його 
від джерела 
живлення

Перед тим як отримати фільтр з внутрішнього 
блоку, вимкніть кондиціонер від джерела 
електроживлення. Відкрутіть два гвинти воз-
духозаборной решітки та відкрийте її як пока-
зано на малюнку (1). Вийміть фільтр з возду-
хозаборной решітки (2).

Philips screws
M

Fibula

Натисніть на фільтра злегка внизу у напрямку 
стрілки (1). Тримайте за краї і докладаючи зу-
силля у напрямку стрілки (2) витягніть фільтр 
за напрямом стрілки (3).

Протирайте 
кондиціонер 
м'якою ткани-
ною, змоченою 
у воді з тем-
пературою не 
більше 40 °C. 
Потім протріть 
кондиціонер 
сухою м'якою 
тканиною.

Dry the cloth 
before wiping the
appliance.

За допомо-
гою пилососа 
очистіть фільтр 
від пилу.

Забороняється 
використову-
вати для про-
тирання такі 
летючі речови-
ни як бензин, 
ацетон та інше.

Протріть фільтр м'якою тканиною або злег-
ка постукайте його. Потім промийте фільтр 
в теплій воді, використовуючи нейтральні 
миючі засоби. Потім висушіть фільтр, в тому 
місці де немає потрапляння прямих сонячних 
променів.
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Не допускай-
те потра-
пляння води 
у внутрішній 
блок, це може 
призвести до 
ураження елек-
тричним стру-
мом.

Після встановіть 
фільтр на-
зад. Очищення 
фільтра робите 
через кожні 300 
годин роботи 
кондиціонера.

Для про-
сушування 
внутрішніх по-
верхонь бло-
ку увімкніть 
кондиціонер 
в режим 
вентиляції
на 4 години
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6 НЕСПРАВНОСТІ ТА ЇХ МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ

Кондиціонер не працює. 1) Спрацював захист або перегорів запобіжник.
2) Спрацювало УЗО.
3) Немає контакту в вилці кабелю електроживлення.
4) Спрацювала штатний захист (наприклад затримка 
початку роботи при перемиканні з одного режиму на 
інший).

Недостатня холодо-або 
теплопродуктивність.

1) Засмітився фільтр.
2) Заблоковано отвори входу / виходу повітря.
3) Неправильно встановлена задана температура.

Збій в управлінні. Електромагнітні перешкоди в мережі.
Включіть і вимкніть кондиціонер від мережі живлен-
ня.

Кондиціонер відразу не включається. Перехід з одного режиму на інший.
Необхідно почекати 3 хв.

Своєрідний запах. Можливо, це запах меблів або запах сигарет, 
який забирається кондиціонером з приміщення і 
видувається.
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Звук перетікання рідини. Перетікання хладагента в контурі кондиціонера.
Не є несправністю.

Звук потріскування. Потріскування пластмасових складових у 
внутрішньому блоці із за різниці температури в навко-
лишнього повітря і температури всередині блоку.

Поява пара (туману) з блоку. Велика вологість у приміщенні.

6.1.1 Коди несправностей.

Несправність датчика температури навколишнього повітря E3

Несправність датчика температури теплообмінника внутрішнього блоку  E4

Спрацював захист зовнішнього блоку Е5

Несправність захисту зовнішнього блоку P6
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7 ГАРАНТІЯ І СЕРВІС

Шановний покупець!

Дякуємо Вам за покупку кондиціонера KITANO. Продукція KITANO по 
праву визнана однією з самих надійних та якісних у світі, і не дивно, що по-
купці з різних країн віддають перевагу обладнанню цієї торгової марки. Весь 
спектр кліматичної техніки KITANO створений на базі новітніх науково-
технічних досягнень з застосуванням високих технологій і найсучасніших 
розробок.

Гарантійний термін на кондиціонери KITANO становить 3 роки з дня по-
купки устаткування. Виробник бере на себе зобов'язання протягом гарантій-
ного терміну забезпечити безкоштовне усунення дефектів, що виникли з його 
вини при дотриманні споживачем вимог інструкції з експлуатації  та умов га-
рантії.

Гарантійний ремонт і сервісне обслуговування придбаного Вами облад-
нання виконується офіційним дилером KITANO, здійснившим його продаж 
і установку. Адреса і телефон офіційного дилера зазначений у гарантійному 
талоні.

УМОВИ НАДАННЯ ГАРАНТІЇ

1. Гарантія на обладнання діє тільки при наявності оригіналу гарантійний та-
лона, заповненого належним чином, в якому розбірливо і чітко зазначені: 
найменування обладнання, номери штрих-кодів виробів, найменуван-
ня Продавця, дата продажу, печатка і підпис Продавця, підпис Покуп-
ця і т.д. При порушенні цих умов, а також в випадках, коли дані, вказані 
в гарантійному талоні змінені, стерті або переписані, талон визнається 
недійсним. 

2. Гарантія діє на території Російської Федерації, Республіки Білорусь і 
Республіки України і поширюється на обладнання, придбане на території 
цих держав.

3. Виробник не несе гарантійні зобов'язання і не проводить гарантійний ре-
монт виробу в наступних випадках:
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3.1 Якщо гарантійний талон відсутній або не оформлений належним
чином.

3.2 Якщо дефект викликаний зміною конструкції або схеми виробу без 
попередньої письмової згоди Виробника або його дистрібьютора.

3.3 Якщо продаж, монтаж, налагодження, пуск в експлуатацію, сервісне 
обслуговування або ремонт здійснювалися невповноваженими особа-
ми, які не є офіційними дилерами KITANO.

3.4 Обладнання вийшло з ладу з вини Покупця або третіх осіб (Механічні 
пошкодження, неякісне або несправне електроживлення і т.п.).

3.5 У разі порушення правил і умов експлуатації, викладених в інструкції 
з експлуатації, а також правил догляду та сервісного обслуговування.

3.6 У разі попадання всередину виробу сторонніх предметів, рідин  і агре-
сивних речовин і т.п.

3.7 Якщо дефект викликаний дією непереборних сил (пожежа, повінь, 
удар блискавки тощо), нещасними випадками, навмисними або необе-
режними діями споживача або третіх осіб, а також інших причин, що 
знаходяться поза контролем Виробника.

4. Для забезпечення довговічної безвідмовної роботи кондиціонера KITANO 
передбачається його обов'язкове регламентне сервісне обслуговування 
(РСО) у відповідності з наступним графіком:

• перший РСО — не пізніше ніж через 1 рік з дня покупки обладнання,

• друге і наступні РСО — не пізніше ніж через 1 рік з дня проведення 
попереднього РСО.

• При проходженні РСО у офіційного дилера KITANO, в гарантійному 
талоні ставиться відповідна відмітка. Якщо обладнання не пройшло 
регламентне сервісне обслуговування в зазначений термін, гарантія 
анулюється. Вартість РСО встановлюється Продавцем.

• Чистку фільтрів можна виконувати самостійно, рекомендується про-
водити ці роботи щомісяця.

5. Виробник кондиціонерів KITANO не несе відповідальність за можливу 
шкоду, прямо або побічно нанесену продукцією KITANO, людям, домашнім 
тваринам, майну у разі, якщо це сталося в внаслідок недотримання правил 
і умов експлуатації, установки виробу невповноваженими особами, умис-
них чи необережних дій споживача або третіх осіб.
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Справний виріб в повному комплекті, з інструкці�
єю по експлуатації отримав; умовами гарантії 
ознайомлений і згідний:

Увага!

Будь ласка, вимагайте від Продавця
повністю заповнити гарантійний талон
і відривні талони.
Заповнюється Фірмою�продавцем

Виріб/Модель

Серійний номер

Дата продажу

Фірма�продавец

Адреса фірми

Телефон фірми

Штамп
Продавця

Підпис покупця
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ВІДМІТКИ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ РЕГЛАМЕНТНОГО СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Дата проходження РСО

Майстер

Печатка
офіційного

дилера KITANO

Дата проходження РСО

Майстер

Печатка
офіційного

дилера KITANO

ВІДМІТКА ПРО ВИКОНАННЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ

Дата прийому

Дата видачі

Особливі відмітки

Печатка
офіційного

дилера KITANO

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН «A» № _____________

Заполняется официальным дилером KITANO

Офіційний дилер KITANO

Дата продажу

Виріб / Модель

Штрих+код

Зовнішній блок

Внутрішній блок

ВІДМІТКА ПРО ВИКОНАННЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ

Дата прийому

Дата видачі

Особливі відмітки

Печатка
офіційного

дилера KITANO

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН «Б» № _____________

Заполняется официальным дилером KITANO

Офіційний дилер KITANO

Дата продажу

Виріб / Модель

Штрих+код

Зовнішній блок

Внутрішній блок
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Заполняется официальным дилером KITANO

Заполняется официальным дилером KITANO

ВІДМІТКИ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ РЕГЛАМЕНТНОГО СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Дата проходження РСО

Майстер

Печатка
офіційного

дилера KITANO

Дата проходження РСО

Майстер

Печатка
офіційного

дилера KITANO

Дата прийому

Дата видачі

Номер
замовлення+наряду

Дефектний вузол /
Прояв дефекту

Майстер

Дата прийому

Дата видачі

Номер
замовлення+наряду

Дефектний вузол /
Прояв дефекту

Майстер
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