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Svarbus saugos pranešimas

Techninės priežiūros vadovas skirtas tik techninės priežiūros personalui, turinčiam tam tikrą patirtį ir

fonas elektriniame, elektroniniame ir mechaniniame lauke.

Bet koks bandymas taisyti pagrindinius prietaisus gali susižeisti ir prarasti turtą. 
Gamintojai ar platintojai neatsako už vadovo turinį ir aiškinimą

jų.

„Midea“ šaldytuvai
Techninės priežiūros vadovas

Autorių teisės @ 2016

Visos teisės saugomos. Negalima kopijuoti viso vadovo ar jo dalies bet kokia forma be
raštiškas „Midea“ šaldytuvų pardavimo korporacijos sutikimas.
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1. Įspėjimo apie saugumą kodas

1.1 Įspėjimas apie eksploatavimo saugą
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1.2. Šaltnešio saugos instrukcija
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2. Produkto savybių aprašymas

Šiam gaminiui suteikiamos šios funkcijos:

(Paveikslėlis yra tik informacinis, o konkretus išvaizda ir konfigūracija priklauso nuo realaus 
produkto)

1) Mechaninis temperatūros valdymas
2 Šaldiklio patalpa aplink vielinio vamzdžio garintuvą, tolygiai ir greitai aušinama;
3 Didelių stalčių dizainas padidina saugojimo vietą
4 Pakeiskite durų atidarymo kryptį
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3. Diegimas ir paleidimas

3.1Tvarkymas

1) Apsaugokite šaldytuvąkad judėtų Sameas, kai rodoma apatinė 

nuotrauka, maloniai perkelkite rankinę karštinę pagalvę.

2) Nuimkite pakavimo medžiagas ir apatinę 
pagalvę, tada perkelkite į namus

3) 2Pasikėlę tinkamą vietą, palaukite 2 valandas 
prieš jėgą.

3.2Išardymas (nėra)

Šaldytuvo duris reikia išardyti, jei jos negali patekti į kambarį.

3.3 Montavimo vieta

Pasirenkama vieta, kurią lengva vėdinti, 
kad būtų lengviau išsklaidyti šilumą, 
pagerinti jos veikimą ir sumažinti energijos 
suvartojimą.
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3.4 Šaldytuvo išlyginimas

Jei šaldytuvo negalima pastatyti stabiliai, sureguliuokite 

pagrindą taip, kad jis būtų lygus.

3.5Pakeiskite durų atidarymo kryptį

1) Atsukite viršutinio dangčio varžtus

2) Nuimkite viršutinį dangtį

3) Nuimkite vyrių dangtį. 
Atsukite varžtus.
Nuimkite viršutinį vyrį.

4) Nuimkite dureles.
Atsukite varžtus ir išlyginamąsias kojas. 

Nuimkite apatinio vyrių reguliavimo 

pėdų mazgą.

5) Pritvirtinkite išlyginamąsias pėdas, apatinio 

vyrių reguliavimo pėdų komplektą ir 

varžtus priešingoje pusėje.
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6) Įstatykite durų kamštį ir ašies įvorę į 
priešingą pusę.

7) Uždėkite F dureles.

Uždėkite ir pritvirtinkite viršutinį vyrį. 

Pritvirtinkite vyrio dangtį.

8) Uždėkite viršutinį dangtį.
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3.6 Rankenos montavimas (nėra)

3.7 Durų spynos montavimas (nėra)

3.8 Durų lygio nustatymas (nėra)

3.9 Lentynų reguliavimas (nėra)

4. Sąlygos

4.1 Modelio apibrėžimas (Nėra)

4.2Pavadinimo lentelės vieta

(Paveikslėlis yra tik informacinis, o konkretus išvaizda ir konfigūracija priklauso nuo tikrojo
produktas)

5.Produkto Aprašymas

5.1 Tipo specifikacija (nėra)

5.2 Elektriniai parametrai

produkto pavadinimas CE-BD70CM-SQ

Prekės kodas

Prekė

22031010000028

Specifikacijavardas Tipas Tipas Specifikacija
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n
Kompresorius

Starteris

Apsauga nuo perkrovos

/
PTC

D53CY1
QP2-15

DRB16N61A2OLP
Kompresorius

Apvijos varža

kompresoriaus laidai

terminalas

Rmc: 26,7Ω ± 7%
Rsc: 44,8Ω ± 7%

Rms = Rmc + Rsc

Šaldymo kameros 

ventiliatoriaus variklis

Vėdinimo durys

šaldymas

kamera

Kondensato ventiliatorius

Šviesos viduje

šaldymo kamera

Šviesos viduje

šaldymo kamera

Jungiklis

šaldytuvo durelės

/ /

Variklis
/ /

/

/

/

/

Šviesos viduje

šaldytuvas
/ /

/ /

5.3 Šaldymo temperatūra

Temperatūros tolerancija ≤ 2 oC

Skyrius

Šąla

Šaldymas

Kintama temperatūra

Aukščiausias (oC)

- 18
/
/

Žemiausia (oC)

/
/

5.4 Dalių atšildymas

Pradinis atitirpinimo laikotarpis

/
/
/
/
/

Normalus atitirpinimo laikotarpis

/
/
/
/
/

Atitirpinimo laikotarpis

Atšildymo jutiklis

Atšildymo temperatūros reguliatorius

Terminis saugiklis

Šildytuvo atšildymas šaldymo kameroje
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5.5 Grandinės schema
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6. Vidinis vaizdas ir matmuo

6.1Pagrindinės dalys ir jų pavadinimai

(Paveikslėlis yra tik informacinis, o konkretus išvaizda ir konfigūracija priklauso nuo tikrojo
produktas)

Šaldiklio kamera

Šilkografijos rankenėlė

Temperatūros valdymo skydelio F 

viršutinis stalčius

F apatinis stalčius

Šaldiklio durelių surinkimas

Šaldytuvo kamera
Nė vienas1.

2.
3.
4.
5.

6.2Išorinis matmuo

Vaizdas iš priekio Iš šono
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Žemyn vaizdas Atidarytos durys

Maksimalus atidarytas durų kampas

(Paveikslėlis yra tik informacinis, o konkretus išvaizda ir konfigūracija priklauso nuo realaus 
produkto)
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7. Šaldymo vamzdynų sistema ir cirkuliuojantis oro aušinimo kelias

7.1 Šaldymo vamzdynų sistema

1Kompresorius  2Kairysis kondensatorius  3Antikondensacinis vamzdelis  4Dešinysis kondensatorius  5Sausas filtras

  6Kapiliarinis vamzdelis  7 garintuvas  8Grąžinimo vamzdis

(Paveikslėlis yra tik informacinis, o konkretus išvaizda ir konfigūracija priklauso nuo realaus 
produkto)

7.2Cirkuliuojantis oro aušinimo kelias (nėra)
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8. Dalių išmontavimas

8.1 Dalys ant durų

Durų tarpiklis

Durų sandariklis įmontuotas į durų įdėklo griovelį. 1

）Atidarykite šaldytuvo dureles; 2）Paimkite durų 

antspaudą ➀iš durų įdėklo;

Durų dėklas Nė vienas

Nė vienasApsauginiai turėklai

8.2 Dalys šaldytuvo viduje

Lentynos

Stalčius

Nė vienas

Nė vienas

1）Visiškai ištraukite stalčių; 2）Šiek tiek 
pakelkite ir ištraukite iš

šaldytuvas.

8.3 Šviesos sistema

Šviesa Nė vienas

Nė vienasŠviesos jungiklis
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Bandomoji šviesa

Šviežia šviesa

Nė vienas

Nė vienas

8.4Oro kanalų komponentai šaldymo kameroje

Oro kanalų komponentai šaldymo kameroje Nė vienas

8.5Oro kanalų komponentai šaldymo kameroje ir ventiliatoriaus variklis

Ortakio išmontavimas ir montavimas 

Ortakio ventiliatoriaus variklis

Nė vienas

Nė vienas

8.6. Garintuvas ir temperatūros jutiklis sistema

Garintuvas šaldymo kameroje 

Garintuvo komponentai

nepakeisti

Atšildykite termostatą

Lydusis saugiklis

Nė vienas

Atšildymo jutiklis Nė vienas

Atšildykite šildytuvą

Garintuvas šaldymo kameroje. 
Garintuvo komponentai

Nė vienas

Nė vienas

Nė vienas

Jutiklis

Jutiklis šaldymo kameroje 
Jutiklis šaldymo kameroje

Nė vienas

Nė vienas

Nė vienas

Nė vienas

Jutiklis kintamos temperatūros kameroje

aplinkos temperatūros jutiklis

Termostatas

1. Atsukite temperatūros reguliavimo dėžutės varžtus

viršelis

2.Nuimkite ekrano rankenėlę
3.Nuimkite jungties 
termostatą.

ir pakeisti the
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8.6Kompresoriaus korpusas

Vamzdžių sistema kompresoriaus korpuse

1. kairysis kondensatorius

2. anti-rasos tupe surinkimas

3.dešinysis kondensatorius

4. apdorojimo vamzdeliai

Kompresoriaus starteris ir apsauga

5. kompresorius

6. įsiurbimo perėjimo vamzdis

7. sausas filtras

1. Atsukite varžtus
1）Du išoriniai varžtai 2）

Viduje vienas varžtas

2. Nuimkite kirpimo juostelę
Lėtai ištraukite

3. Nuimkite apsauginį dangtelį
1 Lėtai nuplėškite apsauginį dangtelį nuo viršutinės dalies, 

2 ištraukite ir nuimkite.
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4. Nuimkite starterį ir apsaugą
Atjunkite starterį ir apsaugą (galite naudoti atsuktuvą, 
kad jį lėtai pakreiptumėte)

5. Atvirkštinis procesas gali užbaigti diegimą. /

8.7Ekranas ir pagrindinis valdymo skydelis (Nėra)

Ekrano valdymo plokštė Nė vienas

Nė vienasPagrindinė valdymo plokštė

8.8 Baro skaitiklis (nėra)

Baro skaitiklio išardymas ir montavimas
Baro durų sandarinimo išmontavimas ir montavimas

Nė vienas

Nė vienas

8.9. Vandens dozatorius (nėra)

Vandens vožtuvo išmontavimas ir montavimas 

Vandens bako išmontavimas ir montavimas

Nė vienas

Nė vienas

8.10 Ledo gaminimo aparatas (nėra)

Ledo gamintojo išmontavimas ir montavimas 

Vandens sistemos išmontavimas ir montavimas Ledo 

mašinos jutiklio išmontavimas ir montavimas

Nė vienas

Nė vienas

Nė vienas
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9. Funkcija ir veikimas

9.1. Valdymo skydas

Tiesioginis aušinamas mechaninis šaldytuvas per termostato rankenėlę, kad būtų galima sureguliuoti prekystalius.

9.2. Temperatūros valdymas

Jei aplinkos temperatūra per aukšta arba vasara, atsižvelgiant į faktinius poreikius, termostatas 

sureguliuojamas iki maks.

Jei aplinkos temperatūra per aukšta arba vasara, atsižvelgiant į faktinius poreikius, termostatas 

sureguliuojamas į Min.

9.3Suteikti žadintuvą (Nėra)

9.4 Gedimo kodas ir sprendimai (nėra)

9.5. Atšildymo funkcija

Rankinis atitirpinimas

9.6 Kompresoriaus ventiliatoriaus valdymas (nėra)
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10. Grandinės aprašymas

10.1 Maitinimo šaltinis (nėra)

10.2 Durų jungiklio bandymo grandinė (nėra)

10.3 Temperatūros bandymo grandinė (nėra)

10.4. Šaldiklio kameros ventiliatoriaus variklio grandinė (nėra)

10.5 šaldymo kameros ventiliatoriaus variklio grandinė (nėra)

10.6. Kondensacinio ventiliatoriaus grandinė (nėra)

10.5 Ventiliacijos durų ventiliatoriaus variklio grandinė (nėra)

10.6. Jutiklio atsparumo vertė (R / T) (nėra)

11. Trikčių šalinimo metodas

11.1 Neaušina
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11.2 Neveikia kompresorius
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11.3 -Termostato veikimo sutrikimas - per mažas aušinimas

11.4 Šviesa nedega
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11.5 Triukšmas

12. Remonto dalių paveikslai ir detalės (dokumentai pateikiami atskirai)

12.1Skaičiai

12.2Dalių ir komponentų sąrašas

13Priedas:

13.1Elektros schema(Nė vienas)

（Modelis： ***）

13.2. Šaldytuvo priežiūros įrankiai, įranga ir medžiagos

Įrankiai

Nr. vardas Nuotrauka Pagrindinis naudojimas
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1 Phillips atsuktuvas varžtus surinkite ir išardykite

varžtus ir kniedes surinkti 
ir išardyti

2 plyšinis atsuktuvas / grandiklis

vyris ir kompresoriaus 
varžtas surenka ir išmontuoja

3 Kištukinis veržliaraktis 5/16 ″

ekrano skydelis ir ortakio 
dangtis išardomi

4 Sucker

rankena surinkti ir
išardyti

5 „Allen“ veržliaraktis（2,8 ~ 4 mm）

6 „Vise“ rankenos replės sandarinimo proceso vamzdelis

7 Vamzdžių pjaustytuvas vamzdžių pjovimas
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8 Peilis pagalbinė priemonė

9 Nipper replės pagalbinė priemonė

10 Kapiliarinių vamzdelių žirklės Šlyties kapiliaras

Įranga
Nr. vardas Nuotrauka Pagrindinis naudojimas

1 Vakuuminis siurblys vakuuminis siurbimas

2 Elektroninė svarstyklė sveriantis šaltnešis / dujos

vamzdis ir aušinimas

sistemos (kondensatoriaus, garintuvo 

ir kt.) priemaišos švarios

Aukšto slėgio azotas su
pjezometras

3
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4 Litavimo pistoletas šildymas ir suvirinimas

prisijungimo procesas

nenaudojamas vamzdynų vakuuminis 

arba įkroviklis.

5 Greitas sujungimas

suvirinimo taško nuotėkį aptikti, jei ne, 

naudoti muilo putas
6 rankinis nuotėkio detektorius

medžiaga

Nr. vardas Pagrindinis naudojimas

1 Proceso vamzdynas Chargetherefrigerant

Įtraukdamas systiebo gedimas turi būti 

pakeistas
2 Sausas filtras

3 Vario suvirinimo strypas vamzdžių suvirinimas

4 Šaltnešis / dujos Į sistemą įpilkite šaltnešio
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durų tvirtinimas, kad būtų galima pasirinkti 

vartus
5 Sandarinimo juosta

„Midea“ šaldytuvai
Jei jums reikia gauti išsamią techninę informaciją iš gamintojo, susisiekite su:

xxx@midea.com

Šaldymo skyrius
Pardavimų užsienyje įmonė

Adresas: Nr. 176, Jinxiu prospektas, ekonominės-technologinės plėtros sritis, Hefėjus, Anhui,

Kinija
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