
 

 

• Уважно прочитайте інструкції для безпечного та правильного 

використання кондиціонеру. 

• Зберігайте цей документ, щоб звернутися за інструкціями в будь-

який час. 

 



1. Кнопка On/OFF (УВ/ВИМК). 

Дозволяє увімкнути/вимкнути кондиціонер. 

2. “Fresh” button 

Кнопка не активна. 

3. Кнопка “SPEED” (Швидкість) 

Швидкість роботи вентилятора вибирається із наступних режимів: 

(Низька-Середня-Висока-Автоматична) 

4. Кнопка “STRONG” (Посилений режим) 

В режимі тільки охолодження чи обігріву нажимайте дану кнопку – швидкість вентилятора 

автоматично налаштується на максимальну продуктивність. На ЖК - дисплеї 

відобразиться напис “ high fan”. При увімкненні функції “Strong” робота кондиціонеру 

буде максимальною в режимі осушення чи обігріву.  



5. Кнопка “FEELING”  

Коли відображається кнопка “FEELING”  

Натисканням на цю кнопку можливо встановити функцію комфорту. При встановленні 

функції на ЖК – індикаторі відобразиться  дійсна температура в приміщенні, а при відміні 

функції на індикаторі відображається встановлена температура. Дана функція неактивна, 

коли пристрій знаходиться в режимі Fan («вентиляція») 

6. Кнопка «DUST»  

Кнопка не активна. 

7. Кнопка таймера 

Настройка часу увімкнення таймеру («ON»): 

a. Настройка часу таймера можлива тільки при вимкнутому пульті. 

Натисніть кнопку «Таймер» - на ЖК екрані відобразиться «TIMER ON» (Таймер УВ.) та час 

таймеру. Діапазон настройки часу таймера – від 0,5 г. до 24 г. 

b. Натисніть на кнопку «+» або «-» щоб встановити час роботи таймера. 

Кожне натискання збільшує або зменшує час  на 0,5 години до 10 годин. Після 10 годин 

кожне натискання кнопки «+» або «-» збільшує або зменшує час таймеру на 1 годину. 

c. Після закінчення, натисніть кнопку «Таймер» для підтвердження установки часу 

увімкнення таймеру. 

d. Можливо встановити додаткові функції кондиціонеру для створення комфортного стану 

при увімкненні кондиціонеру (включаючи режим, температуру, обертання жалюзі, 

швидкість вентилятора і т.і.). ЖК дисплей відображає настройки і вносить в пам'ять. Коли 

наступає заданий час. Кондиціонер автоматично починає працювати згідно Ваших 

налаштувань. 

 

Настройка часу вимкнення таймеру («OFF»): 

a. При увімкненому пульті ДУ, натисніть кнопку «Таймер» - на ЖК – дисплеї відобразиться 

напис «TIMER OFF» («Таймер вимк») і час таймеру. 

b. Натисніть на кнопку «+» або «-» щоб встановити час роботи таймера. 

Кожне натискання збільшує або зменшує час  на 0,5 години до 10 годин. Після 10 годин 

кожне натискання кнопки «+» або «-» збільшує або зменшує час таймеру на 1 годину. 

c. Після закінчення, натисніть кнопку «Таймер» для підтвердження установки часу 

увімкнення таймеру. 



 

 

8. Кнопка «SCREEN» (Екран) 

За допомогою кнопки «SCREEN» ЖК – дисплей можливо ввімкнути або вимкнути. 

 

9. «+» або «-» 

За допомогою кнопки «+» та «-» встановіть бажану температуру в діапазоні від 16°С до 

32°С. При натисканні кнопки інформація на дисплеї буде змінюватися. 

 

10. Кнопка «CLEAN» (Очистка) 

А. Коли пульт ДУ вимкнений, натисніть кнопку «clean» - направляючі жалюзі стануть в 

початкове положення для охолодження. Максимальний час тривалості роботи функції 

«clean» - 35 хвилин. Дана функція служить для очищення пилу на випарнику і очищує 

воду всередині випарника, а також запобігає утворенню плісняви і неприємного запаху. 

B. Після включення функції «clean» повторно натисніть кнопку «clean» для її виключення і 

натисніть кнопку “ON/OFF” (УВ/ВИМК) для відміни цієї функції та запуску 

кондиціонеру. 

с. Функція очистки припинить свою роботу через 35 хвилин роботи в будь якому режимі. 

Примітка: функція «clean» може бути установлена паралельно функції «time star» 

(«таймер»). В даному випадку функція «time star» буде виконуватися після функції 

«clean». 

11. Кнопка «MODE» (Режим) 

За допомогою кнопки «MODE» выбираются різні режими роботи. При кожному натисканні 

на кнопку «mode»  вибираються різні режими роботи. При кожному натисканні на кнопку 

«mode»  режим роботи буде змінюватися, а на дисплеї буде відображатись: 

AUTO-COOL-DRY-HEAT-FAN-AUTO 

(Автоматичний режим, режим охолодження, режим осушення, режим обігріву, режим 

вентилятора, автоматичний режим) 

Примітка: кондиціонери типу cold wind  не мають функцію обігріву. 

12. Кнопка режим CHУ 

1. Натискайте «SLEEP» на внутрішньому блоці замигає індикатор режиму сну. 

2. Після включення режиму сну в режимі охолодження, пристрій підвищить температуру на 

1 градус через годину, і ще через годину на 1 градус 

3. Після включення режиму сну в режимі обігріву, пристрій понизить температуру на 2 

градуси через годину, і ще через годину на 2 градуси. 

4. В режимі сну пристрій буде працювати 7 годин, потім автоматично зупиниться. 

Примітка: натискання клавіш MODE або On/Off призведе до зняття режиму сну. 



13. Кнопка «SWING» (Качание)  

Натисніть на цю кнопку, і жалюзійні ґрати вертикального направлення потоку воздуху 

почнуть повертатись автоматично. 

Коли ви хочете встановити горизонтальне направлення потоку воздуху, знову натисніть на 

кнопку і жалюзійні ґрати вертикального направлення потоку воздуху зупиниться в 

заданому положенні. 

14. Кнопка «HEALTH» (Здоров'я)  

За допомогою кнопки «HEALTH» включається або виключається функція «здоров’я» 

15. Кнопка  очистка від цвілі «FUNGUS PROOF» (антипліснява) 

Кондиціонер обладнаний спеціальною функцією проти плісняви. Включення функції «yes» 

(УВ.) або «no» (ВИМК). 

Дана функція керується пультом дистанційного керування в режимах охолодження, 

осушення та автоматичному режимі (охолодження та осушення) 

Жалюзійна решітка вертикального направлення потоку повітря знаходиться у вихідному 

положенні для охолодження. Кондиціонер працює в режимі обігріву (робота кондиціонеру 

на охолодження запускається в режимі вентилятора) внутрішній вентилятор працює три 

хвилини зі  слабким ступенем обдування до зупинки. Ціль даної функції – осушення 

внутрішньої частини випарника, запобігання утворенню плісняви всередині випарника і 

запобігання утворенню неприємного запаху. 

Примітка: 

1. Дана функція не встановлюється на заводі. Користувач може самостійно включити або 

виключити цю функцію.  Настройка режиму: при вимкнутому кондиціонері та пульті ДУ 

направте пульт ДУ на кондиціонер і однократно натисніть кнопку «FUNGUSPROOF» - 

п’ять разів прозвучить звуковий сигнал. Функція «FUNGUSPROOF» увімкнена. Якщо 

функцію не вимикати вручну і не відключати електроживлення, вона буде вмикатися по 

замовченню при запуску кондиціонера. 

2.  Для відключення функції: 

1. Відключіть від електроживлення кондиціонер (витягніть вилку з розетки). При 

ввімкненому  кондиціонері і пульті ДУ направте пульт на кондиціонер і однократно 

натисніть кнопку «FUNGUSPROOF» - п’ять разів прозвучить звуковий сигнал. Функція 

«FUNGUSPROOF» вимкнена.  

2. Якщо функція увімкнена, не потрібно перезапускати кондиціонер до повної зупинки.  

3. Дана функція не буде працювати при відключенні таймера або припинення режиму сну.  

 



Використання пульту ДУ 

 

1. Зняти  кришку пульта в направленні, вказаному стрілкою. 

2. Встановіть дві нові батарейки (№7) дотримуючись полярності батарейок (+/-) 

3. Встановіть кришку на місце. 

 

Автоматичний режим роботи  

1. Натисніть кнопку MODE, щоб вибрати автоматичний режим. 

2. Натисніть кнопку SPEED, щоб встановити високу, середню, низьку або автоматичну 

швидкість вентилятора. (LOW, MID, HIGH, AUTO). 

3. Натисніть кнопку ON/OFF (УВ/ВИМК) – загориться індикатор роботи, кондиціонер почне 

працювати в автоматичному режимі. Натисніть повторно кнопку – кондиціонер 

вимкнеться.  

Охолодження/Обігрів 

(кондиціонер типу cold wind не має функції обігріву) 

1. Натисніть MODE, щоб вибрати режим охолодження або обігріву. 

2. За допомогою кнопок «+» або «-» встановіть потрібну температуру в діапазоні від 16 до 

32°С 

3. Натисніть кнопку SPEED, щоб встановити високу, середню, низьку або автоматичну 

швидкість вентилятора. (LOW, MID, HIGH, AUTO). 

4. Натисніть кнопку ON/OFF (УВ/ВИМК) – загориться індикатор роботи, кондиціонер 

почне працювати в автоматичному режимі. Натисніть повторно кнопку – кондиціонер 

вимкнеться.  

 

Режим вентиляції 

1. Натисніть MODE, щоб вибрати режим охолодження або обігріву. 

2. Натисніть кнопку SPEED, щоб встановити високу, середню або низьку швидкість 

вентилятора. (LOW, MID, HIGH). 

3. Натисніть кнопку ON/OFF (УВ/ВИМК) – загориться індикатор роботи, кондиціонер 

почне працювати в автоматичному режимі. Натисніть повторно кнопку – кондиціонер 

вимкнеться.  

Примітка: в режимі вентиляції не можливо встановити температуру. 



Режим осушення  

1. Натисніть MODE, щоб вибрати режим осушення. 

2. За допомогою кнопок «+» або «-» встановіть потрібну температуру в діапазоні від 16 до 

32°С 

3. Натисніть кнопку SPEED, щоб встановити високу, середню, низьку або автоматичну 

швидкість вентилятора. (LOW, MID, HIGH, AUTO). 

4. Натисніть кнопку ON/OFF (УВ/ВИМК) – загориться індикатор роботи, кондиціонер 

почне працювати в автоматичному режимі. Натисніть повторно кнопку – кондиціонер 

вимкнеться.  

 

Функція підсвічування кнопок пульта ДУ (Тільки для пульту з цією функцією) 

Для зручності використання пульту ДУ в темноті без включення світла пульт обладнаний 

синім кольором підсвічування і світяться кнопки. 

Кнопки підсвічуються при легкому натисканні, полегшуючи використання пульту ДУ. Якщо 

кнопку пульта не натискати на протязі 10 секунд, підсвітка автоматично зникне. 

Примітка:  

При включенні кондиціонеру або його перезапуску на ЖК - дисплеї з’являться цифри. У 

визначеному режимі кондиціонеру на ЖК – дисплеї з’являються цифри,  що відносяться до 

цього режиму. 

Увага! 

1. Направляйте пульт на приймальний елемент пристрою. 

2. Пульт має бути на відстані не більше 8 метрів від приймача. 

3. Між пультом і пристроєм не повинно бути ніяких перешкод. 

4. Не впускайте та не кидайте пульт ДУ. 

5. Не залишайте пульт під дією прямих сонячних променів, і не залишайте його поблизу 

джерел тепла. 

6. Застосовуйте батареї відповідного типу. 

7. Перед тривалим періодом вимкнення кондиціонера вийміть батарейки з 

пульту. 

8. Якщо внутрішній блок не подає сигналу про приймання команди, або на пульті не 

мигає значок передачі, замініть батареї. 

9. Якщо при натисканні кнопок на пульті дистанційного управління кондиціонер реагує 

на сигнали, міняти батарейки нема необхідності. 

10. Утилізуйте батарейки належним  чином. 


