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Дуже дякуємо Вам за придбання нашого кондиціонера.  

Уважно прочитайте керівництво  користувача перед використанням кондиціонера. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПУЛЬТА КЕРУВАННЯ 
 

 

 

Розміщення пульта керування 

  

 

• Використовуйте пульт керування на відстані 8 

метрів від приладу, спрямовуючи його на 

приймач. Прийом підтверджується гудком. 
 
 

 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
• Кондиціонер не буде працювати, якщо фіранки, двері або матеріали блокують сигнали від пульта 

керування. 

• Уникайте потрапляння рідини на пульт. Не спрямовуйте на пульт прямі сонячні промені або 

тепло. 

• Якщо інфрачервоний приймач на внутрішньому блоці піддається прямому сонячному світлу, 

кондиціонер може працювати неправильно. Використовуйте фіранки для запобігання перегріву 

приймача. 

• Якщо на пульт реагує інше обладнання, перемістіть таке обладнання, або зв'яжіться з 

постачальником. 

 

 

Заміна батарейок  

 

Пульт живиться від двох батарей (R03/LR03X2) 

всередині задньої частини, що захищені 

кришкою. 

 

(1) Зніміть кришку натисканням і зніманням її. 

(2) Витягніть старі батарейки і вставте нові, 

дотримуючись полюса. 

(3) Встановіть кришку на місце. 

 

ПРИМІТКА: Якщо батарейки витягнені, пульт 

керування стирає всі програми. Після установки 

нових батарейок  потрібно перепрограмувати 

пульт. 
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ОБЕРЕЖНО 

• Не використовуйте разом нові і старі батарейки або батарейки різних типів. Не залишайте 

батарейки в пульті, якщо ви не будете використовувати його більше 2 місяців. 

• Утилізуйте батарейки в спеціальних контейнерах, придбаних в точках продажів. 

 

Характеристики пульта керування 

Модель RG51Q/BG(C)E, RG51Q1/BG(C)E, RG51 J(1)/(C)E, RG51 

IJ(1)/BG(C)E. 

Номінальна 
напруга 3.0V (Сухозарядні батарейки R03/LR03X2) 

Мінімальна напруга 

випущеного сигналу ЦП 

2.0 В 

Відстань прийому сигналу 8 м (при використанні 3.0 В, до 11 м) 

Середовище -5°С~60°С 

 

 

Особливості роботи 
(1) Режим роботи: АВТО, ОХОЛОДЖЕННЯ, СУШІННЯ, НАГРІВ (тільки режими нагрівання та 

охолодження) і ВЕНТИЛЯТОР. 

(2) Функція установки часу до 24 годин. 

(3) Діапазон налаштування температури приміщення: 17 ° С ~ 30 ° С. 

(4) Повна функціональність РК-дисплею (рідкокристалічного дисплею). 

 

Примітка: 
• Конструкція кнопок може трохи відрізнятися від вашої покупки в залежності від моделі. 

• Всі описані функції відповідають внутрішньому блоку. Якщо внутрішній блок не має таких 

функцій, при натисканні на кнопки операції виконуватися не будуть. 
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Функціональні кнопки 

 

 

1.Кнопка TEMP UP 

Натисніть на цю кнопку для збільшення темпе-

ратури до 30 ° С із кроком в 1 ° С. 

2.Кнопка TEMP DOWN 

Натисніть на цю кнопку для збільшення 

температури до 17 ° С з кроком в 1 ° С. 

3.Кнопка MODE 

Кожного разу при натисканні кнопки, 

обирається режим роботи в наступній 

послідовності: 

АВТО → ОХОЛОДЖЕННЯ → СУШІННЯ→ 

НАГРІВ → ВЕНТИЛЯТОР 

ПРИМІТКА: Режим нагріву тільки для 

режимів нагрівання і охолоджування. 

4.Кнопка DIRECTION / SWING ↨  

(для моделей RGSIQ) 

Використовується для запуску і зупинки 

горизонтального руху решітки або установки 

напрямку потоку повітря. При кожному 

натисканні ґрати змінюють кут на 6 градусів. 

При утримуванні більше 2 секунд, ґрати 

почнуть хитатися автоматично. Кнопка SWING 

↨ (для моделей RG51Q1) Кнопка SWING (для 

моделей RG51J)  Використовується для запуску 

і зупинки горизонтального руху решітки. 

5.Кнопки SWING ↔ (для моделей RG51 Q (1)) 

Використовується для запуску і зупинки 

вертикального руху решітки. 

Кнопка AIR DIRECTION 

 (для моделей RG51Q1)  

Використовується для налаштування напрямку 

потоку повітря вгору / вниз. При кожному 

натисканні грати змінюють кут на 6 градусів. 

6.Кнопка RESET 

При натисканні кнопки RESET, всі поточні 

налаштування будуть скасовані і пульт 

повернеться до вихідних налаштувань. 

7.Кнопка ON / OFF 

При натисканні на цю кнопку починається 

робота і при повторному натисканні вона 

зупиняється.  

8.Кнопка FAN SPEED 

Використовується для вибору швидкості 

вентилятора і має 4 режими:  

Авто → Низька → Середня → Висока 

ПРИМІТКА: Для моделей RG51J середня 

швидкість недоступна. 
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Функціональні кнопки (продовження) 

 
 

 

9.Кнопка TIMER ON 

Натисніть цю кнопку для активації 

налаштування автоматичного часу включення. 

Кожне натискання збільшує налаштування часу 

до 10 годин з інтервалом 30 хвилин і до 24 

годин з інтервалом в годину. Для скасування 

настройки автоматичного включення, 

утримуйте кнопку до переходу на 0.0. 

10. Кнопка ECO 

Виберіть цю функцію під час режиму 

очікування. Він може підтримувати найбільш 

комфортабельну температуру і заощаджувати 

енергію. Ця функція доступна тільки в режимах 

Охолодження, Підігрів або Авто. ПРИМІТКА: 

Поки пристрій працює в режимі збереження 

енергії, він буде скасований при натисканні на 

кнопки MODE, FAN SPEED або ON / OFF. 

11. Кнопка TIMER OFF 

Натисніть на цю кнопку для активації функції 

настройки автоматичного часу відключення. 

Кожне натискання збільшує налаштування часу 

до 10 годин з інтервалом 30 хвилин і до 24 

годин з інтервалом в годину. Для скасування 

настройки автоматичного відключення, 

утримуйте кнопку до переходу на 0.0. 

12. Кнопка LOCK  

(тільки для моделей RG51Q і RG51J) 

 Натисніть на цю кнопку для блокування всіх 

поточних налаштувань. Пульт не братиме 

операцій крім блокування. Використовуйте 

режим блокування, коли ви хочете запобігти 

випадковій зміні налаштувань. Для скасування 

функції натисніть та цю кнопку знову. Коли 

функція блокування активована, на дисплеї 

пульта з'явиться символ LOCK. 

ПРИМІТКА: Для моделей RG51Q1, натисніть 

кнопки TEMP UP (A) і DOWN (y) разом на 3 

секунди для активації / скасування функції 

блокування. 

13. Кнопка С/Н (тільки для моделей RG51Q1) 

Натисніть на цю втоплену кнопку для 

перемикання тільки між охолоджуючими 

моделями та охолоджуючими і нагріваючими. 

Наприклад, якщо придбана вами модель тільки 

охолоджує, натисніть на цю втоплену кнопку за 

допомогою 1 мм голки для перемикання 

режиму роботи. 
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Індикатори на ЖК 

Індикатор Mode 
Відображає вибраний режим, включаючи 

AUTO, COOL, DRY, HEAT (охолоджуючі та 

нагрівають моделі) і FAN. 

 

Індикатор Transmission 

Цей індикатор передачі загориться, коли пульт 

передає сигнали на внутрішній блок. 

Індикатор Temp / Timer 

З'явиться настройка температури (від 17 ° С до 

30 ° С) або часу (0 ~ 24 години). Якщо режим 

FAN обраний, відображення не буде. 

 

Індикатор ON / OFF 

Цей індикатор буде відображений при роботі 

пристрою.  

Індикатор MODE (Режим FAN) 

Індикатор FAN SPEED 

Відображає обрану швидкість вентилятора: 

авто, висока, середня (якщо є) і низька. Якщо 

швидкість вентилятора знаходиться в режимі 

авто, відображення відсутня. Якщо вибраний 

режим AUTO або DRY, сигнали не 

відображаються. 

Індикатор TIMER 

Дисплей відображає налаштування таймера. 

Тобто, якщо встановлена функція 

автоматичного включення, відобразиться 

TIMER ON. Якщо встановлена функція 

автоматичного відключення, відобразиться 

TIMER OFF. Якщо встановлені обидві функції, 

відобразиться TIMER ON OFF, відображаючи 

обраний час автоматичного включення і 

виключення. 

Індикатор LOCK 

LOCK відображається при натисканні на 

кнопку LOCK. Натисніть кнопку LOCK, щоб 

прибрати індикатор. 
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Як використовувати кнопки 

Автоматична робота 

Перевірте, щоб пристрій було підключено і 

подавалося живлення. Загориться індикатор 

OPERATION на дисплеї панелі внутрішнього 

блоку. 

• Натисніть кнопку MODE та виберіть Авто. 

• Натисніть кнопку TEMP для установки 

необхідної температури. Діапазон температур 

17 ° С ~ 30 ° С з кроком в 1 ° С. 

• Натисніть кнопку ON / OFF для запуску 

кондиціонера. 

ПРИМІТКА 
(1) У Авторежимі кондиціонер може 

самостійно вибирати між охолодженням, 

вентилятором, нагріванням і зниженням 

вологості за допомогою відчуття різниці між 

температурою в приміщенні і встановленою 

температурою. 

(2) У Авторежимі ви не можете перемикати 

швидкість вентилятора. Він контролюється 

автоматично. 

(3) Якщо для вас автоматичний режим не є 

комфортабельним, можна налаштувати 

необхідний режим вручну. 

 

Функція охолодження / нагрівання / 

вентилятора 
Перевірте, щоб пристрій було підключено і 

подавалося живлення. 

1. Натисніть кнопку MODE для вибору COOL, 

HEAT, (тільки охолоджуючі та нагрівають 

моделі) або режим FAN. 

2. Натисніть кнопку TEMP для установки 

необхідної температури. Діапазон температур 

17 ° С ~ 30 ° С з кроком в 1 ° С. 

3. Натисніть кнопку FAN SPEED для вибору 

швидкості вентилятора: авто, низька, середня 

або висока. 

4. Натисніть кнопку ON / OFF для запуску 

кондиціонера. 

ПРИМІТКА 
У режимі вентилятора встановлена 

температура не відображається на пульті, і 

ви не можете контролювати температуру в 

кімнаті. У цьому випадку можна виконати 

етапи 1,3 і 4. 
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Функція зниження вологості 

Перевірте, щоб пристрій було підключено і 

подавалося живлення. Загориться індикатор 

OPERATION на дисплеї панелі внутрішнього 

блоку. 

• Натисніть кнопку MODE та оберіть режим 

DRY. 

• Натисніть кнопку TEMP для установки 

необхідної температури. Діапазон температур 

17 ° С ~ 30 ° С з кроком в 1 ° С. 

• Натисніть кнопку ON / OFF для запуску 

кондиціонера. 

ПРИМІТКА 

У режимі зниження вологості ви не можете 

перемикати швидкість вентилятора. Вона 

контролюється автоматично. 

 

 

 

 

 

 

 

Функція коливання 
Використовуйте кнопку DIRECTION / SWING 

для регулювання горизонтальної решітки, 

використовуйте кнопку SWING для 

регулювання вертикальної решітки. 

(1) Для моделей RG51 Q / BG (C)E при 

натисканні на кнопку DIRECTION / SWING (↨) 

ґрати змінюють кут на 6 градусів при 

натисканні. При утриманні кнопки більше 2 

секунд ґрати будуть хитатися вгору і вниз 

автоматично. Натисніть кнопку SWING (↨), 

вертикальні ґрати будуть хитатися вліво і 

вправо автоматично. 

(2) Для моделей RG51 J / (C) E при натисканні 

на кнопку SWING ґрати будуть гойдатися вгору 

і вниз автоматично. 

(3) Для моделей RG51Q1/BG (C) E, при 

натисканні на кнопку SWING (↨) або (↔), 

горизонтальна і вертикальна решітки будуть 

гойдатися автоматично, при натисканні на 

кнопку AIR DIRECTION, ґрати змінюють кут 

на 6 градусів. 

ПРИМІТКА: Якщо ґрати обертаються або 

переміщаються в положення, яке вплине на 

охолодження і нагрівання кондиціонера, вони 

автоматично змінять напрямок хитання / 

переміщення. 
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Функція таймера 

Натисніть на кнопку TIMER ON для 

налаштування часу автоматичного включення. 

Натисніть на кнопку TIMER OFF для 

налаштування часу автоматичного відклю-

чення. 

Для налаштування часу автоматичного 

включення 

1. Натисніть на кнопку TIMER ON. Пульт 

відобразить TIMER ON, останній заданий час 

включення і сигнал "h" відобразяться на 

дисплеї. Тепер можна скинути цей час і почати 

налаштування. 

2. Знову натисніть кнопку TIMER ON для 

установки необхідного часу включення. При 

кожному натисканні кнопки час буде 

збільшуватися з кроком в 30 хвилин до 10 

години та з кроком в 1 годину до 24 годин. 

3. Після налаштування TIMER ON буде 

півторисекундна затримка через надходження 

сигналу з пульта на пристрій. Потім, приблизно 

через 2 секунди, сигнал "h" зникне і на дисплеї 

з'явиться задана температура. 

Для налаштування часу автоматичного 

відключення 
(1) Натисніть на кнопку TIMER OFF. Пульт 

відобразить TIMER OFF, останній заданий час 

включення і сигнал "h" відобразяться на 

дисплеї. Тепер можна скинути цей час і почати 

налаштування. 

(2) Знову натисніть на кнопку TIMER OFF для 

установки необхідного часу відключення. 

При кожному натисканні кнопки час буде 

збільшуватися з кроком в 30 хвилин до 10 

години та з кроком 1 годину до 24 годин. 

(3) Після налаштування TIMER OFF буде 

півторисекундна затримка через надходження 

сигналу з пульта на пристрій. Потім, приблизно 

через 2 секунди, сигнал "h" зникне і на дисплеї 

з'явиться задана температура. 
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ВАЖЛИВО 
Ефективний час роботи, налаштоване пультом для функції часу, обмежений наступними 

установками: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 та 24. 
 

 

 

 
Викл.                              Пуск 

 
Встановлення   через 6 годин 

Приклад налаштування таймера 

TIMER ON 

(Автоматичне включення) 

Функція TIMER ON корисна, коли ви хочете, 

щоб пристрій включався автоматично перед 

вашим поверненням додому. Кондиціонер 

почне працювати автоматично у встановлений 

час.  

Приклад: 
Запуск кондиціонера через 6 годин. 

• Натисніть на кнопку TIMER ON, відобра-

зиться останній заданий час включення і сигнал 

"h" відобразяться на дисплеї. 

• Натисніть на кнопку TIMER ON для 

відображення "6.0 h" на дисплеї TIMER ON 

пульта. 

• Зачекайте 3 секунди, поки на дисплеї 

відобразиться температура. Функція активо-

вана. 
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Встановлення   через 10 годин 

 

 

 

 

 

 
Встановлення                    Встановлення 

через 10 годин                   через 2 години 

 
 

TIMER OFF 
(Автоматичне відключення) 

Функція TIMER OFF корисна, коли ви хочете, 

щоб пристрій вимкнувся після того, як ви лягли 

спати. Кондиціонер припинить роботу 

автоматично у встановлений час. 

Приклад: 
Для зупинки кондиціонера за 10 годин. 

4. Натисніть на кнопку TIMER OFF, 

відобразиться останній заданий час відклю-

чення і сигнал "h" відобразяться на дисплеї. 

1.Натисніть на кнопку TIMER OFF для 

відображення "10 h" on на дисплеї TIMER OFF 

пульта. 

2.Зачекайте 3 секунди, поки на дисплеї 

відобразиться температура. Функція активо-

вана. 

 

Комбінований таймер 

(Налаштування таймерів включення і 

виключення одночасно) 

TIMER OFF → TIMER ON (ВКЛ → Стоп → 

Пуск) 

Ця функція корисна, коли ви хочете зупинити 

кондиціонер після того, як ви лягли спати, і 

запустити його знову вранці після того, як ви 

прокидаєтеся або повертаєтеся додому. 

Приклад: 
Для зупинки кондиціонера через 2 години і 

запуску через 10 годин. 

1. Натисніть на кнопку TIMER OFF. 

2. Знову натисніть на кнопку TIMER OFF для 

відображення 2.0 h на дисплеї TIMER OFF. 

3. Натисніть на кнопку TIMER ON. 

4. Знову натисніть на кнопку TIMER ON для 

відображення 10 h на дисплеї TIMER ON. 

5. Зачекайте, поки пульт відобразить 

температуру. 

 

  



 12  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Встановлення  

через 2  години                                                     

Встановлення                                                     

через 5 годин 

 

 

                           

TIMER ON → TIMER OFF (Викл → Пуск → 

Зупинка) 
Ця функція корисна, якщо ви хочете запустити 

кондиціонер перед тим, як ви прокидаєтеся, і 

зупинити його після виходу з будинку. 

 

Приклад: 
Для запуску кондиціонера через 3 години і 

зупинки через 5 годин: 

• Натисніть на кнопку TIMER ON. 

• Знову натисніть на кнопку TIMER ON для 

відображення 2.0 h на дисплеї TIMER ON. 

• Натисніть на кнопку TIMER OFF. 

• Знову натисніть на кнопку TIMER OFF для 

відображення 5.0 h на дисплеї TIMER OFF. 

• Зачекайте, поки пульт відобразить темпера-

туру. 

 

ОБЕРЕЖНО 

Налаштування таймера (TIMER ON або 

TIMER OFF) активується після досягнення 

зазначеного часу. 

 

ФУНКЦІЯ ECO 

 

Функція ECO дає можливість пристрою 

автоматично збільшувати (охолодження) або 

зменшувати (нагрівання) температуру на 1 ° С 

на годину за перші дві години, і потім 

утримувати протягом 5 годин, після чого 

пристрій зупинить свою роботу. Таким чином, 

можна підтримувати комфортну температуру і 

економить енергію. 

 

ПРИМІТКА: Функція ECO доступна тільки 

для режимів Охолодження, Підігрів та Авто. 


