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Svarbus saugos pranešimas

Techninės priežiūros vadovas skirtas tik techninės priežiūros personalui, turinčiam tam tikros patirties ir žinių

elektriniame, elektroniniame ir mechaniniame lauke.

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

„Midea“ šaldytuvai
Techninės priežiūros vadovas

Autorių teisės @ 2016

Visos teisės saugomos. Visą vadovą ar jo dalį bet kokia forma draudžiama kopijuoti be raštiško rašto
„Midea“ šaldytuvų pritarimą Overseas Sales Corporation.

Turinys
1. Įspėjimo apie saugumą kodas ............................................. .................................................. .................................... 5
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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) Trijų apskritimų šviesos ir išjungimo funkcija, aukštos temperatūros aliarmo funkcija
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3. Diegimas ir paleidimas

3.1Tvarkymas

1) Apsaugokite šaldytuvą jį judindami
Tas pats, kaip parodyta kairėje nuotraukoje, perkelkite 

ją vežimėliu su pagalve

2) Nuimkite visas pakavimo medžiagas ir apatinę 
pagalvėlę, tada persikelkite į namus

3) Perkėlę jį į reikiamą vietą palaukite 2 
valandas, kol įsijungs.

3.2 Durų išmontavimas ir surinkimas (nėra)

3.3Montavimo vieta

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

Jei šaldytuvo negalima pastatyti stabiliai, sureguliuokite 

pagrindą taip, kad jis būtų lygus.

3.5Durų pakeitimas (nėra)

3.6Rankenos montavimas (nėra)

3.7Durų spynos montavimas (nėra)

Su durų rankena kartu.

3.8Durų lygio nustatymas (nėra)
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4. Sąlygos

4.1Modelio apibrėžimas (Nėra)

4.2Pavadinimo lentelės vieta

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

5.1Tipo specifikacija (nėra)

5.2Elektriniai parametrai

produkto pavadinimas

Prekės kodas

Prekė

CE-BD99-ST

22032010002242

Specifikacija

AK100CY1

vardas Tipas

/
/
/

Kompresorius

nominali galia (W) 66.5
Kondensatorius 3uf

ZHB40-105P15 /
QPS2-B15MD3
ZHB40-105P15 /
DRB13K61A2

Starteris PTC

Kompresorius
Apsauga nuo perkrovos OLP

Apvijos varža

kompresoriaus laidai

terminalas

Rmc：40.18～46,22Ω 

Rsc：23.16～26,64Ω 

Rms = Rmc + Rsc

Variklis Kondensato ventiliatorius

Šaldytuvo durelių šviesa

Šaldytuvo jungiklis

/

/

/

/

Šviesos
/

/

/
durys

Indikatorinė lempa Maitinimas + paleisti + signalizacija

5.3Viduje temperatūra

Temperatūros tolerancija ≤ 2 ° C

Skyrius

Šąla

Šaldymas

Kintama temperatūra

Aukščiausia (° C)

- 12
/
/

Žemiausia (° C)

- 24
/
/
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5.4Atšildymo dalys (nėra)

5.5Grandinės 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)

Durų apvalkalas

Durų galo dangtelis 

Durų tarpinė

Durų pamušalas

Spintelės surinkimas

Drenažo vamzdžio dangtis

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Niveliuojančios pėdos

Kompresoriaus tvirtinimo skydelis 

Temperatūros valdymo skydelis

10. Vyris
11. Lempos gaubtas

12. Durų rankena
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6.2Išorinis matmuo

Vaizdas iš priekio Iš šono

Žemyn vaizdas Atidarytos durys

(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 → 2Galinis kabantis vielinio vamzdžio kondensatorius → 33Priekinis kondensatorius → 

4Džiovintas filtras → 5Kapiliarinis vamzdelis → 6

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

7.2Cirkuliuojantis oro aušinimo kelias
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8. Dalių išmontavimas

8.1 Dalys ant durų

Durų tarpiklis

1) Ištraukite durelių sandariklį nuo kampo

2) Dėkite pastangas, kol durų sandariklis visiškai 

atsiskirs nuo durų vidinio įdėklo griovelio

3) Nuimkite durų sandariklį durų įdėklo 
griovelio kryptimi.

4) Keturių kampų tvirtinimas ir sklandus 

prispaudimas.

Vyrių dangtis

1) Paspauskite vyrių dangtelį iš apačios į 
viršų ir pasirodykite, kad vyrių dangtelis yra 
pasislinkęs.
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2) Patraukite vyrių dangtelį iš apačios.

3) stipriai užmaukite viršutinį vyrį delnu ir 
mūvėkite apsaugines pirštines, bijodami 
nupjauti ranką.

4) Po poslinkio patraukite žemyn
vyrių dangtelis.

Durų žibintų išmontavimas ir surinkimas Nė vienas

8.2Dalys šaldytuvo viduje

Krepšelis

Atidarykite dureles ir išėmę krepšį

Vandens vamzdžio dangtis
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Prieš laikrodžio rodyklę nuimkite vamzdžio dangtį

Ledo dėklas Nė vienas

8.3Šviesos sistema

Šviesa

Šviesos jungiklis

Indikatorinė lempa

Nė vienas

Nė vienas

POWER + RUN + ALARM

8.4Garintuvas ir temperatūros jutimo sistema

Šaldiklio jutiklis

Aplinkos temperatūros jutiklio termostatas 

(elektroninis valdymas / mašina)

Nė vienas

mašina

8.5 Kondensatoriaus sistema

Išorinis kondensatorius Nė vienas

8.6Kompresoriaus korpusas

langinės ir kompresoriaus korpusas

Patraukite varžtą, atidarykite sklendę.
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Kompresoriaus starteris ir apsauga

1. Atsukite varžtus
1）Du išoriniai varžtai 2）

Viduje vienas varžtas

2. Nuimkite kirpimo juostelę
Lėtai ištraukite

3. Nuimkite apsauginį dangtelį
1）Apsauginį dangtelį nuo viršutinės dalies 
palenkite,
2）Ištraukite ir nuimkite.

4. Nuimkite starterį ir apsaugą
Atjunkite starterį ir apsaugą (galite naudoti a
atsuktuvu, kad jį pakreiptum lėtai)

5. Atvirkščiai
montavimas.

procesą gali baigtas
/

Vamzdžių sistema kompresoriaus korpuse ↓
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1Kondensatorius

2-1 Priekinio kondensatoriaus vamzdynas-1 

3-2 Galinio kondensatoriaus vamzdynas-2 4-1 

Prieš rasos vamzdį-1

5 Temperatūros valdymo dėžės surinkimas 

6Džiovinimo filtras

7Kapilaras

8 Apsauginis dangtelis

9 laidai
10 Kompresorius

11 Siurbimo vamzdis

12-1 Galinio kondensatoriaus vamzdynas-1 

13-2 Priekinio kondensatoriaus 

vamzdynas-2 14-2 Anti-rasos vamzdis-2

15Kompresorių surinkimo taryba

Kondensatoriaus ventiliatoriaus variklis（Nė vienas）↓

Ventiliatoriaus variklis

Budėjimo kondensatorius

Nė vienas

Nė vienas
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8.7. Temperatūros valdymo dėžės surinkimo vaizdas

varžtasTemperatūros valdymo dėžutė3Termostatas Temperatūros valdymo skydelis5TEMP. valdymo 

rankenėlė6Indikatoriaus lemputė

Destuffing

1. Patraukite varžtą, atidarykite sklendę.

2. Išimkite iš temperatūros reguliavimo dėžės 
sąrankos, rankomis spausdami skeveldras. 
Pastaba: keturiose atskirai yra keturios skeveldros
kampų, reikia pakankamai tvirtumo, kad spaustumėte 

skeveldras. Pasiūlykite paspausti vieną ir stumti link kampo, 

kaip nurodyta aukščiau po vieną.
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3. Išstumkite keturių kampų temperatūros 
reguliavimo dėžės komplektą.

4. Atsukite valdymo dėžės varžtą, išimkite valdymo 
dėžės dangtį

5. Ištraukite valdymo rankenėlę ir nuimkite fiksuotą 

veržlę

6. Ištraukite laidus ir indikatoriaus lemputę

24/34



Aptarnavimo vadovas, 2017-3

9. Funkcija ir veikimas

9.1. Valdymo skydas

9.2. Temperatūros valdymas

1. Prijunkite šaldiklį prie maitinimo šaltinio ir šviečia „Power“ indikatorius; Veikimo metu šviečia indikatorius 

„Vykdyti“; „ALARM“ indikatorius užsidega, kai vidinė temperatūra yra per aukšta.

2. Kameros temperatūra reguliuojama per termostato rankenėlę. Skaičius „1,2,3,4,5,6“ nereiškia 
konkrečios temperatūros, kuo mažesnis skaičius, tuo aukštesnė temperatūra bus viduje ir 
atvirkščiai. Vartotojas gali pasirinkti tinkamą temperatūros zoną pagal savo poreikius.
3. „OFF“ reiškia eksploatavimą.

9.3 suteikti signalą

„ALARM“ indikatorius užsidega, kai vidaus temperatūra per aukšta.

9.4 Atšildymas
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10. Grandinės aprašymas

10.1 Maitinimo šaltinis (nėra)

10.2Durų išjungimo bandymo grandinė (nėra)

10.3Temperatūros bandymo grandinė (nėra)

10.4Šaldymo kameros ventiliatoriaus variklio grandinė (nėra)

10.5Šaldytuvo ventiliatoriaus variklio grandinė (nėra)

10.6Kondensacinio ventiliatoriaus variklio grandinė (nėra)

10.7Slopintuvo variklio grandinė (nėra)

10.8Jutiklio varžos vertė (R / T) (nėra)
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11. Trikčių šalinimo metodas

11.1. Nėra šaldymo
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11.2 Kompresoriaus gedimas

11.3 Triukšmas
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11.4. Viduje esantis apšalimas

11.5 Šviesa nedega

11.6 Gedimo kodas ir sprendimai (Nėra)
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12. Remonto dalių paveikslai ir detalės (dokumentai pateikiami atskirai)

12.1Skaičiai

12.2Dalių ir komponentų sąrašas

13Priedas:

13.1Elektros schema(Nė vienas)

13.2. Šaldytuvo priežiūros įrankiai, įranga ir medžiagos

Įrankiai

Nr. vardas Nuotrauka Pagrindinis naudojimas

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
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rankena

išardyti
surinkti ir

5 „Allen“ veržliaraktis（2,8 ~ 4 mm）

6 „Vise“ rankenos replės sandarinimo proceso vamzdelis

7 Vamzdžių pjaustytuvas vamzdžių pjovimas

8 Peilis pagalbinė priemonė

9 Nipper replės pagalbinė priemonė

10 Kapiliarinių vamzdelių žirklės Šlyties kapiliaras

Įranga
Nr. vardas Nuotrauka Pagrindinis naudojimas
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1 Vakuuminis siurblys vakuuminis siurbimas

2 Elektroninė svarstyklė sveriantis šaltnešis / dujos

vamzdis

sistema (kondensatorius,

ir aušinimas

garintuvas,
Aukšto slėgio azotas su

pjezometras
3

ir tt) priemaišos švarios

4 Litavimo pistoletas šildymas ir suvirinimas

ryšį procesą

5 Greitas sujungimas bus naudojamas dujotiekis, vakuuminis 

arba šaldymo šaltinis.

suvirinimo taško nuotėkį aptikti, jei ne, 

naudoti muilo putas
6 rankinis nuotėkio detektorius

medžiaga

Nr. vardas Nuotrauka Pagrindinis naudojimas
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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

durų tvirtinimas, kad būtų galima pasirinkti 

vartus
5 Sandarinimo juosta
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„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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