Інструкція пульта
дистанційного керування
R2-01
до кондиціонерів серій
Apple Pie
Husky

Опис пульта ДК

Пульт ДК

Пульт дистанційного керування передає сигнали системі.

5
(Температура)

(режим)

Використовується для регулювання кiмнатної температури, таймера, а також
поточного часу.

Натисніть цю кнопку, щоб вибрати режим роботи.

(Сон)
Використовуйте для налаштування SleepMode.

(Увімкнення)
Обладнання буде увiмкнено або
вимкнено при натисканнi даної кнопки.

(Супер)

Призначена для запуску чи зупинки в режимi
cooling/heating. Швидке охолодження дiє при
високiй швидкостi вентилятора з автоматично
налаштованою температурою до 16 С.
Швидкий нагрiв - при автоматичнiй швидкостi
вентилятора з температурою до 30 С.

(Вентилятор)

Використовуйте для вибору швидкостi
вентилятора у наступнiй послiдовностi:
автоматична, вища, найвища, середня,
низька, найнижча.

( Таймер)

(Коливання жалюзі)

Використовується для встановлення або
скасування роботи таймера.

Використовуйте для запуску чи зупинки
вертикального регулювання коливання
жалюзi .

(Тихий)

Використовуйте для налаштування чи вiдмiни
режиму QUIET.

(Коливання жалюзі)

(Таймер)

Використовуйте для запуску чи зупинки
горизонтильного регулювання коливання
жалюзi .

Використовується для встановлення або
скасування роботи таймера.

(Розумний)

(неефективний для мультисистеми)
Використовується для початку роботи
системи, у будь-якому разi блок або
увiмкнений, або вимкнений.

Auto-Clean (Самоочистка)

(Димер)

Натискання даної кнопки призводить до
вмикання або вимикання MIRAGE дисплея
внутрішнього блоку.

(Годинник)

Налаштування часу.

8°С HEAT(Черговий обігрів)
Використовуйте для налаштування
режиму 8° HEAT.

Коли пульт керування знаходиться в
режимі очікування та на кондиціонері
встановлений режим "Охолодження"
або "Осушення", утримуйте кнопку
SMART протягом 5 секунд щоб
увімкнути режим "Самоочищення",
при цьому на дисплеї пульта
відобразиться знак " ".
Через 30 хвилин режим самоочищення автоматично вимкнеться,
знак " " на дисплеї пульта згасне.
Натисніть кнопку SMART, POWER
або MODE щоб достроково вимкнути
режим самоочищення.

У режимі IFEEL кондиціонер працює
на базі датчика температури
вбудованого в пульт замість датчика
внутрішнього блоку.
Використовувати режим IFEEL та
пульт дистанційного керування
потрібно так, щоб внутрішній блок
легко приймав сигнал.
Натисніть цю кнопку довше 5 секунд,
щоб увімкнути або вимкнути режим
IFEEL.

(Економія)

Налаштування чи вiдмiна режиму
Economy.

Символи на дисплеї
Охолодження
Auto

Швидкість вент.
Швидкість вент.

Осушення

Вентиляція

Швидкість вент.

Швидкість вент.

Тихий режим

Режим Економії

Індикатор IFEEL
Режим самоочищення

Обігрів
Швидкість вент.

Швидкість вент.

Режим Супер

Режим Сну

Налаштування таймеру

Температура

Режим Smart
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Відображення часу

Примітка: Кожен режим та відповідна функція будуть додатково визначені на наступних сторінках.

1

Heat режим

Опис пульта ДК
Пульт ДК
Як встановити елементи живлення
1. Вiдкрийте кришку батарейного відсіку як показано на малюнку.
2. Правильно установiть новi батарейки (+/-).
3. Закрийте кришку батарейного відсіку пульта.

1

2

3

Примітка:
Використовуйте двi батарейки LROЗ ААА(1.5в.). Не можна використовувати аккумулятори. Коли дисплей
стає темнiшим батарейки слiд замiнити на новi такого ж типу.

Зауваження

Пульт ДК може бути встановлений на стiнi за допомогою крiплення, що
входить у комплект.
Примітка! Наявність кріплення є опцією.
Вигляд кріплення може відрізнятися

Як використовувати
Для керування роботою кондиціонера спрямуйте пульт ДК на
приймач сигналів внутрішнього блоку. Пульт ДК керує кондицiонером на вiдстанi не бiльш, нiж 7 м, у випадку, коли пульт
спрямовують на приймач сигналiв на внутрiшньому блоцi.
УВАГА

Для того, аби отримати вiповiдний сигнал передачi мiж пультом ДК i
внутрiшнiм блоком,
варто тримати приймач сигналiв подалi вiд наступного:
Пряме сонячне промiння чи iншi променi, тепло
Телевiзор чи iншi електроприлади, як реагують на пульт ДК
Крiм того, кондицiонер не працюватиме у випадку, якщо занавiски,
дверi чи iншi матерiали блокують сигнали, якi надходять на
внутрiшнiй блок вiд пульта ДК. Якщо сигнал передається
неправильно, варто прибрати данi матерiали чи звернутися за
консультацiєю до мiсцевого диллера.

2

Приймач сигналів

Інструкція з експлуатації
Режим роботи
Вибір режима роботи
Натиснiть

декiлька разiв

Результат: Робочий режим змiнюється у послiдовностi:
Охолод.

Натис.

Осуш.

Вентил.

Обігрів

(регулювання швидкості вентилятора)
Натиснiть

декiлька разiв

Результат: Швидкiсть вентилятора змiнюється у послiдовностi:
Auto
Авто

Вища

Середня

Висока

Низька

Найнижча

Натис.

При виборі режиму "лише вентилятор" доступні тільки "вища", "середня",
"низька" швидкості.
В режимi ОСУШЕННЯ, швикiсть вентилятора автоматично налаштована в
AUTO, у такому випадку кнопка FAN не діє.
Деякі моделі, такі як комерційні кондиціонери, мають лише три швидкості.
Auto
Авто

Висока

Низька

Висока

Низька

Налаштування температури
оступний дiапазон налаштування температури

Натиснiть один раз кнопку
Збiльшення заданої температури на 1 °С.
Натиснiть один раз кнопку

Зменшення заданої температури на 1 °С. Примiтка. Одночасно натиснiть i тримайте кнопки
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Інструкція з експлуатації
Вмикання
Натиснiть кнопку
Результат: lндикатор Вмикання/Вимикання свiтиться на внутрiшньому блоцi.
Режими роботи SWING, TIMER ON, TIMER OFF, SLEEP, SUPER i CLOCK будуть детальнiше
описанi на наступних сторiнках.
Пiд час змiни режиму роботи блок вiдповiдає не вiдразу. Зачекайте 3 хвилини.
Пiд час роботи в режимi нагрiву повiтряний потiк випускається не вiдразу. Повiтряний потiк буде
випущений через 2-5 хвилин, коли температура нагрiвача на внутрiшньому блоцi пiдвищиться, зачекайте 3
хвилини перед рестартом обладнання.

Керування повiтряним потоком
Вертикальний/горизонтальний повiтряний потiк автоматич-но налаштований пiд певним кутом
у вiдповiдностi до режиму роботи пiсля вмикання даного обладнання.
Натис.

Натис.

Напрямок повiтряного потоку також регулюється за допомогою кнопок
на пультi ДК.

Керування вертикальним повiтряним потоком (за допомогою пульта ДК)
Використовуйте пульт ДК для налаштування рiзних кутiв потоку чи специфiчного
кута нахилу, який Вам подобається.
Натиснiть один раз кнопку
Результат: вертикальне регулювання жалюзi буде автоматично коливатися вгору/
вниз.

Натис.

Ще раз натиснiть кнопку
Результат: жалюзi коливаються до бажаного кута.
Натис.

Керування горизонтальним повiтряним потоком (за допомогою пульта ДК)
Використовуйте пульт ДК для налаштування рiзних кутiв потоку чи специфiчного
кута нахилу, який Вам подобається.
Натиснiть один раз кнопку
Результат: жалюзi будуть автоматично коливатися влiво/вправо.
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Натис.

Інструкція з експлуатації
Ще раз натиснiть кнопку
Результат: жалюзi коливаються до бажаного кута.
Примітка! Якщо обладнання не має налаштування повiтряного потоку 4D AirFlow, Ви
можете регулювати горизонтальний повiтряний потiк вручну.

Натис.

Не намагайтесь повернути жалюзi вертикального регулювання потока повітря руками. Це може призвести до
поломки. Якщо Ви все ж таки так зробили, варто вимкнути блок та живлення, а потiм заново його увiмкнути.
В режимах роботи ОСУШЕННЯ та ОХОЛОДЖЕННЯ не слiд надовго залишати жалюзi вертикального регулювання
потока повітря нахиленими униз. Це допоможе уникнути капання конденсату.

Режим

* (Розумний). Відсутній у мульти спліт-системах

Як налаштувати
Натиснiть кнопку
Результат: Активується режим SMART (нечiтка логiчна
робота). Температура та швидкiсть роботи вентилятора
автоматично налаштованi на основi вiдповiдної
кiмнатної температури.

Натис.

Для моделей розділеного типу, таких як настінні спліт кондиціонери та деякі
кондиціонери, що стоять на підлозі, їх режим роботи та встановлену
температуру слід визначати виходячи з температури в приміщенні.
Режим роботи та температура визначаються температурою в приміщенні
Теплові насоси
Температура в приміщенні
Цільова температура
Режим
Обігрів

22

21 або нижче
21 - 23

Вентиляція

23 - 26

Осушення

ниження кімнатної температури
на 2
після роботи протягом 3
хвилин

Вище 26

Охолодження

26

Для комерційних кондиціонерів, таких як кондиціонери касетного типу, стельові та
канальні кондиціонери та деякі підлогові кондиціонери, їх режим роботи повинен
визначатися виходячи з різниці між температурою в приміщенні та встановленою
температурою.
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Інструкція з експлуатації
Режим роботи визначається різницею між температурою в
приміщенні і заданою температурою.

Теплові насоси
Температура в приміщенні

Режим
Обігрів

T

Вентиляція
Охолодження

T

Нижче T-3
T-3

≤ T

indoor

≤T+3

Вище T+3

Цільова температура

T

Моделі тільки на охолодження
Температура в приміщенні

T+3

або нижче

Вище T+3

Режим

Цільова температура

Вентиляція

T

Охолодження

T

Кнопка SMART не діє в режимi роботи SUPER. Кнопка
ECONOMY не діє в режимi роботи SMART. Натиснiть кнопку
MODE, щоб вiдмiнити режим SMART.
Примітка!
Температура, повiтряний потiк i напрямок автоматично керуються в режимi SMART. Для
системи iнверторного типу Ви можете зменьшувати або збільшувати температуру до 7 С
якщо некомфортно і у цьому є потреба.

Що можна робити в режимі SMART ?
Відчуття

Кнопка

Регулювання

Дискомфорт через
надмiрний або недостанiй повiтряний потiк

За допомогою даної кнопки регулюється швидкiсть
вентилятора - найвища, вища, середня, низька,
найнижча.

Дискомфорт через
неправильний напрямок
повiтряного потоку

За допомогою даної кнопки регулюється
вертикальне/ горизонтальне положення жалюзi.
Аби зупинити коливання жалюзi - натиснiть кнопку
повторно.

Як відмінити режим
Натиснiть кнопку
Результат: Режим SMART вiдмiняється.

Натис.
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Інструкція з експлуатації
Режим

(Супер)

Режим SUPER використовується для запуску чи зупинки швидкого охолодження чи нагрiву. Режим
SUPER може налаштовуватися, коли дане обладнання працює чи знаходиться в режимi очiкування.
В режимi SUPER Ви можете налаштовувати напрямок повiтряного потоку чи таймер.
Як налаштувати режим
Натиснiть кнопку

в режимі охолодження або осушення.

Пiд час високої швидкостi
вентилятора задана температура автоматично
налаштовується на 16 °С.

Натиснiть кнопку

Натис.

в режимі обігріву.

Результат: Пiд час високої швидкостi
вентилятора задана температура
автоматично налаштовується на 30 °С.

Натис.

Як вимкнути режим
Натиснiть кнопку SUPER, MODE, FAN, ON/OFF чи SLEEP.
Результат: Налаштування скидаються до початкового режиму.
Дисплей пульту ДК повертається до початкового режиму.
Кондиціонер виходить з режиму SUPER.

Відміна

Примiтка:
Кнопка SMART не діє в режимi SUPER.
Кнопка ECONOMY не діє в режимi SUPER.
Система продовжуватиме свою роботу в режимi SUPER протягом 15 хв., якщо Ви не
вийдете з нього, натиснув на будь-яку вищезгадану кнопку.

Режим

( Тихий режим)

Даний режим передбачає роботу кондицiонера з низькими шумовими характеристиками, якi
виникають через низьку частоту роботи компресора та низьку швидкiсть вентилятора.
Примітка! Натиснiть MODE, FAN, SMART, SUPER для вiдмiни режиму QUIET.
Натис.
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Інструкція з експлуатації
Режим ТАЙМЕР
За допомогою кнопки TIMER ON зручно налаштовувати автоматичне увімкнення кондиціонеру коли ви
вранці виходите з дому та хочете щоб він створив комфортну температуру у кімнаті до вашого повернення.
Ви також можете налаштувати автоматичне вимкнення кондиціонеру вночі, щоб насолодитися хорошим
сном.
Як налаштувати

(Увімкнення по таймеру)

1. Натиснiть кнопку
Результат: на екранi починає блимати "ON 12:00"
Натис.

2 Натисніть кнопку
або
Результат: Натискання один раз призводить до збiльшення/
зменшення заданого часу на 1 хвилину.
Натискання протягом 1,5 секунди призводить до збiльшення/
зменшення заданого часу на 10 хвилин.
Довше - до збiльшення/зменшення заданого часу на 1 годину.

Натис.

3. Коли бажаний час встановлено - натиснiть ТIMER ON для пiдтвердження.
Результат: Ви почуєте вiдповiдне звукове сповiщення.
"ON" припинить блимати.
Загориться iндикатор роботи таймера на внутрiшньому блоцi.

Натис.

4. Пiсля налаштування часу впродовж наступних 5 секунд на екранi пульта ДК замiсть таймера
з'явиться годинник.
Як відмінити
Ще раз натиснiть кнопку
Результат: Ви почуєте вiдповiдне звукове сповiщення.
Режим ТIМЕ ON вiдмiнено.

Натис.

Примітка! Режим TIMER OFF (вимкнення по таймеру) налаштовується аналогiчно.

Режим

(Економний режим)

Режим енергоекономiчної роботи кондицiонера.
Кнопка ECONOMY не працює в режимах SUPER та SMART
Натисніть ON/OFF , MODE ,TEMP , TEMP , FAN SPEED ,
SLEEP , QUIET або ECONOMY щоб відмінити режим ECONOMY .
Натис.
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Інструкція з експлуатації
Режим

(Я відчуваю)

В пульт ДК вмонтований додатковий температурний датчик. Вiн може вiдчувати температуру навколишнього середовища та передавати сигнал до блоку задля забезпечення максимально комфортної
температури.
Як налаштувати режим
Натиснiть кнопку
Результат: На екранi з'явиться піктограма, яка означає, що
режим активовано.

1st

Примітка:
За замовчуванням встановлено що режим IFEEL відключено.

Як вiдмiнити режим IFEEL?
Ще раз натиснiть кнопку
Результат: Піктограма зникне на екранi,
що означає - режим деактивовано.

2nd

Функція DIMMER (Димер)
Натиснiть кнопку DIMMER , щоб вимкнути дисплей
на внутрішньому блоці.
Примітка! Коли дисплей блока вимкненно, отримання сигналу
з пульта ДК активує його підсвідчування знову.

Натис.

Кнопка CLOCK (Годинник)
Як налаштувати поточний час
1. Натисніть кнопку

на 3 секунди.

Результат: На дисплеї починає блимати час.

2. Натисніть кнопки

Натис.

та

Результат: Натискання один раз збiльшує чи зменшує заданий час на 1
хвилину. Натискання протягом 1,5 секунди призводить до збiльшення/
зменшення задано-го часу на 10 хвилин.
Довше - до збiльшення/зменшення заданого часу на 1 годину
3. Ще раз натисніть кнопку

протягом 3 сек.

Результат: Поточний час налаштовано.
Натис.
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Натис.

Інструкція з експлуатації
Режим

( Сон)

Режим SLEEP можна налаштувати режимах ОХОЛОДЖЕННЯ, НАГРІВУ АБО ОСУШЕННЯ.
Ця функцiя створює більш комфортнi умови для вашого сну.
Функцiя автоматично вимикається пiсля 8 годин роботи з моменту активацiї.
Швидкiсть вентилятора автоматично налаштовується на найнижчу.
Як налаштувати режим
Кожного разу коли кнопка

натискається

Результат: Робочий режим змiнюється на SLEEP.
Натис.

Режим
Якщо система безупинно працює в режимi охолодження впродовж 2 годин, встановлена температура збiльшиться на 2 °С, далi - пiдтримується стабiльна температура.
Якщо система безупинно працює в режимi нагрiву впродовж 2 годин, встановлена температура
зменшиться на 2 °С, далi - пiдтримується стабiльна температура.

Як відмінити режим SLEEP ?
Натисніть будь-яку кнопку, крім кнопки SLEEP.
Результат

Кондиціонер повернеться до початкового режиму.
Вихід з режиму SLEEP.

Режим чергового обігріву 8
Як налаштувати 8

Натис.

HEAT (опція)�

HEAT ?

В режимі Обігріву натисніть

та

разом на 2 секунди для запуску режиму 8

HEAT mode.

В режимі 8°C HEAT, вентилятор працює в режимі “AUTO”.
На дисплеї відобразиться
Якщо натиснути кнопку відмінну від ON TIMER, OFF TIMER, CLOCK та
SWING, функція 8°C HEAT буде вимкнута та
зникне.
Примiтка:
В режимi 8°C HEAT температура за замовчуванням встановлена
на 8 С.
Режим 8°C HEAT може налаштовуватися лише тодi, коли
кондицiонер працює в режимi нагрiву.
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Натисніть разом
на 2 секунди

1
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