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ЗМІСТ

Поради щодо економії енергії

A. Закрийте вікна шторами або завісами.
Обмеження проникнення сонячних променів та повітря 
знадвору збільшує ефективність охолодження/нагрівання.

B. Не допускайте занадто великого зниження температури повітря. 
Встановлення помірного рівня температури допомагає 
економити енергію.

 � Рекомендовані значення температури
• Режим охолодження: 26–28°C
• Режим нагрівання: 20–24°C

C. Повітряний фільтр має бути чистим.
Забруднення повітряного фільтра може призвести до 
неефективної роботи та марної витрати енергії. Якщо 
увімкнено функцію АВТОМАТИЧНОГО ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ, 
кондиціонер повітря буде періодично очищувати фільтр. 
Ефективна робота можлива у будь-який час без проблем, 
спричинених брудом.  Стор. 28
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Поради щодо досягнення комфорту

Датчик INTELLIGENT EYE
Датчик INTELLIGENT EYE дозволяє виявити рух людей та відповідно 
регулювати напрямок потоку повітря та режим роботи.  
Бажаєте спрямувати потік повітря в сторону від себе? 
Бажаєте економити електрику, коли в приміщенні немає людей?  
Цей датчик допоможе вам це зробити.  Стор. 15, 16

ІОНІЗАЦІЙНИЙ ФІЛЬТР
Іонізаційний фільтр знищує плісняву та алергени.  
Він забезпечує чистоту повітря в приміщенні та всередині кондиціонеру 
повітря та комфортні умови.  Стор. 24

 

Оригінал інструкції складений англійською мовою.  
Текст на інших мовах є перекладом.

Перед початком роботи

Основні режими роботи

Корисні функції

Очищення

За потреби
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Перед початком роботи

Перш ніж увімкнути пристрій, уважно ознайомтеся із 
запобіжними заходами, наведеними у цьому керівництві. Цей пристрій наповнюється холодоагентом R32.

• Зберігайте цю інструкцію у місцях, зручних для користувача.
• Запобіжні заходи, наведені у цьому документі, позначаються словами ПОПЕРЕДЖЕННЯ та ОБЕРЕЖНО. Уважно читайте інформацію, позначену цими 

словами, оскільки вона важлива та приведена задля вашої безпеки. Виконуйте усі без винятку запобіжні заходи.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ................ Неналежне виконання інструкцій, позначених цим словом, може призвести до травм різного ступеню 
тяжкості або загибелі.

ОБЕРЕЖНО .......................... Неналежне виконання позначених цим словом інструкцій може спричинити пошкодження 
власності або травми різного ступеню тяжкості.

Ніколи не намагайтеся. Виконуйте інструкції. Під'єднайте заземлення.

• Після ознайомлення зберігайте цю інструкцію у зручному для подальшого використання місці. Якщо обладнання передається новому користувачеві, 
передайте йому також і цю інструкцію.

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ
• Забороняється вживати заходи для прискорення процесу розморожування або для чищення, окрім рекомендованих виробником.
• Пристрій слід зберігати у приміщенні, у якому відсутні постійно працюючі джерела запалювання (наприклад, джерела відкритого вогню, працюючі 

газові обігрівачі або електрообігрівачі відкритого типу).
• Забороняється проколювати або пропалювати.
• Майте на увазі, що холодоагенти можуть не мати запаху. 
• Пристрій слід встановлювати, експлуатувати та зберігати в приміщенні з площею підлоги понад 1,8 м2.
• Щоб уникнути пожежі, вибуху та травми, не експлуатуйте пристрій за присутності шкідливих, горючих або корозійних газів.
• Майте на увазі, що тривалий безпосередній вплив холодного або теплого повітря з кондиціонера повітря, або занадто холодного чи занадто 

теплого повітря з інших джерел, може бути шкідливим для здоров'я.
• Не поміщайте стрижні, пальці, або інші предмети у вхід або вихід повітря. Через високу швидкість обертання лопаток контакт з вентилятором 

кондиціонера повітря може призвести до несправності виробу, пошкодження майна або травм.
• Не намагайтеся ремонтувати, розбирати, повторно встановлювати або модифікувати кондиціонер повітря, оскільки це може призвести до витоків 

води, ураження електричним струмом або пожежі.
• Не використовуйте легкозаймисті аерозолі біля кондиціонеру повітря, оскільки це може призвести до пожежі.
• Не використовуйте холодоагенти, що відрізняються від вказаного на зовнішньому блоці (R32), при встановлені, переміщенні або ремонті. 

Використання несумісних холодоагентів може призвести до проблем або пошкодження пристрою та травм.
• Щоб попередити ураження електричним струмом, не торкайтеся пристрою вологими руками.

• У разі витоку холодоагенту потрібно вжити заходів безпеки з метою запобігання пожежі. Неналежна робота кондиціонеру, тобто неможливість 
охолодження або нагрівання повітря, може статися через виток холодоагенту. Зверніться до постачальника для отримання допомоги. 
Холодоагент, що використовується в кондиціонері повітря, є безпечним та за нормальних умов не витікає. 
Але у випадку виявлення витоку, контакту з відкритим запальником, обігрівачем або кухонною плитою можуть виділятися шкідливі гази. 
Не використовуйте кондиціонер повітря до моменту, поки кваліфікована особа, відповідальна за обслуговування, не засвідчить про усунення 
витоків.

• Не намагайтеся встановлювати або ремонтувати кондиціонер повітря самостійно. Неналежна якість виконання може призвести до витоків води, 
ураження електричним струмом або пожеж. Зверніться до свого місцевого дилера або кваліфікованого персоналу для виконання встановлення 
або обслуговування.

• Якщо виявлено несправність кондиціонеру повітря (відчувається запах горілого та інше), вимкніть живлення та зверніться до свого місцевого 
дилера. Продовження роботи за таких обставин може призвести до несправності, ураження електричним струмом або пожежі.

• Обов'язково встановіть вимикач витоків на землю. Відсутність такого вимикача може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

• Облаштуйте заземлення пристрою. Забороняється заземлювати пристрій на сантехнічну трубу, дріт освітлення або дріт заземлення телефонної 
лінії. Неналежне заземлення може призвести до ураження електричним струмом.

 ОБЕРЕЖНО
• Не використовуйте кондиціонер повітря у цілях, що відрізняються від передбачених. Не використовуйте кондиціонер повітря для охолодження 

вимірювальних приладів, їжі, рослин, тварин або витворів мистецтва, оскільки це може завдати негативного впливу ефективності, якості та/або 
довговічності відповідних об'єктів або предметів.

• Не допускайте безпосереднього впливу потоку повітря з пристрою на рослини або тварин, оскільки це може біти шкідливим.

Запобіжні заходи
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• Не розміщайте пристрої, що створюють відкрите полум'я, у місцях, незахищених від потоку повітря з пристрою, оскільки це може негативно 
вплинути на роботу пальника.

• Не закривайте входи та виходи повітря. Порушення потоку повітря може спричинити недостатню ефективність або несправність.
• Не сідайте на зовнішній блок, не кладіть на нього предмети та не тягніть його. Це може спричинити нещасні випадки, такі як падіння або 

перекидання, та, відповідно, травми, несправність або пошкодження виробу.
• Не розміщайте предмети, чутливі до вологи, безпосередньо під внутрішнім та зовнішнім блоками. За певних умов накопичення конденсату 

на головному блоці або трубках холодоагенту, бруду у повітряних фільтрах або засмічення зливного отвору може спричинити появу крапель 
та забруднення або несправність такого предмету.

• Після тривалого використання перевірте стійку та кріплення пристрою на предмет пошкоджень. Якщо пошкодження не будуть усунуті, пристрій 
може впасти та спричинити травми.

• Щоб запобігти травмам, забороняється торкатися впускних отворів повітря або алюмінієвих ребер внутрішнього або зовнішнього блоків.
• Не дозволяйте дітям молодшого віку або фізично слабким особам використовувати цей пристрій. Це може негативно вплинути на організм 

людини та спричинити шкоди для здоров'я.
• Слідкуйте за дітьми та не дозволяйте їм самостійно гратися з пристроєм або пультом дистанційного керування. Випадкова активація пристрою 

може призвести до шкоди для здоров'я дитини.
• Запобігайте зіткненням предметів з внутрішнім або зовнішнім блоком, оскільки це може призвести до пошкодження виробу.
• Не розміщайте легкозаймисті предмети, такі як балони з аерозолями, на відстані менше за 1 м від виходу повітря. 

Балони з аерозолями можуть вибухнути в результаті виходу гарячого повітря із внутрішнього або зовнішнього блоків.
• Не дозволяйте тваринам мочитися на кондиціонер. Це може спричинити ураження електричним струмом або пожежу.
• Не мийте кондиціонер повітря водою, оскільки це може спричинити ураження електричним струмом або пожежу.
• Не тримайте воду (вази та інше) над пристроєм, оскільки це може спричинити ураження електричним струмом або пожежу.

• Щоб запобігти зниженню концентрації кисню, забезпечте достатнє провітрювання приміщення, якщо разом з кондиціонером повітря 
використовується таке приладдя, як пальник.

• Перш ніж виконати чищення, зупиніть пристрій, вимкніть живлення перемикачем або від'єднайте шнур живлення. У протилежному випадку може 
статися ураження електричним струмом або травма.

• Під'єднуйте кондиціонер повітря лише до ланцюга живлення з відповідними характеристиками. Використання джерел живлення, 
з характеристиками, що відрізняються від потрібних, може призвести до ураження електричним струмом, перегрівання та пожежі.

• Прокладіть зливні шланги так, щоб забезпечити безперешкодний злив конденсату. Недостатній злив може призвести до підвищення вологості 
приміщення, меблів та іншого.

• Не розміщуйте предмети у безпосередній близькості до зовнішнього блоку та не дозволяйте листю або іншому сміттю накопичуватися біля 
пристрою. Листя створюють сприятливе середовище для розмноження малих тварин, які можуть проникати у пристрій. Потрапивши у пристрій 
вони можуть спричинити несправності, виділення диму або пожежі, якщо торкнуться електричних компонентів.

• Не розміщуйте сторонні предмети біля внутрішнього блоку. 
Це може знизити ефективність, якість та тривалість експлуатації кондиціонеру повітря.

• Цей пристрій не призначено для використання особами з обмеженими фізичними, сенсорними або психічними можливостями, або особами, які 
не мають достатніх знань, за виключенням випадків, коли таке використання відбувається під наглядом або керівництвом особи, відповідальної 
за безпеку таких осіб. 
Не дозволяйте дітям грати з пристроєм.

• Для догляду та очищення зверніться до сервісного персоналу.

P002

Цей пристрій не має бути загальнодоступним.

Місце встановлення
< При встановленні кондиціонеру повітря у наступних середовищах проконсультуйтеся з продавцем >

• Місця біля середовищ присутності масел та олій, парів або сажі.
• Середовища з підвищеним вмістом солі, такі як прибережні зони.
• Місця можливої присутності сірчистих газів, такі як гарячі джерела.
• Місця можливого блокування зовнішнього блоку снігом.
• Внутрішній блок має бути встановлений на відстані не менше 1 м від телевізійного та радіо обладнання (пристрій може спричиняти перешкоди сигналу 

та погіршувати якість зображення та звуку).
• Злив із зовнішнього блоку має виводитися у місто з ефективним дренажем.

Урахуйте неприємності, яких може завдавати шум вашим сусідам
< Правила обрання місця встановлення вказані нижче >

• Місце має бути достатньо міцним, щоб витримувати вагу, та не збільшувати звук або вібрацію від роботи пристрою.
• Місце, у якому встановлюється пристрій, має запобігати незручностям (напр., потік повітря та шум) для ваших сусідів.

Електричні роботи
• Для живлення кондиціонера використовуйте окремий ланцюг.

Переміщення системи
• Для переміщення кондиціонера потрібні спеціальні знання та досвід. Якщо пристрій потрібно перемістити або реконструювати, зверніться до свого дилера.
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Назва та функції компонентів

Внутрішній блок

Датчик INTELLIGENT EYEВхід повітря
(верхня поверхня)

Передня панель

Вихід повітря

Засувка 
(нижній  
вхід повітря)

Табличка з назвою моделі

Додатковий рухомий 
клапан
(горизонтальна лопатка)

 Стор. 13

Горизонтальні жалюзі 
(горизонтальна лопатка) 
  Стор. 13

Вертикальні жалюзі  
(вертикальні лопатки)
(Всередині виходу повітря, який розташовано 
на правому та лівому боці).  Стор. 13

< Перелік індикаторів >

Індикатор Колір Стан Опис

Індикатор ТАЙМЕР помаранчевий
Світиться ТАЙМЕР встановлено.  Стор. 17

Блимає Час очистити іонізаційний фільтр.  Стор. 36

Індикатор РОБОТА зелений
Світиться Кондиціонер повітря працює.

Блимає Перевірте код помилки.  Стор. 40

Індикатор ТАЙМЕР 
ШВИДКОГО НАГРІВАННЯ

темно-
червоний

Світиться
Встановлено ТАЙМЕР ШВИДКОГО НАГРІВАННЯ.  Стор. 21

Яскраво 
червоний

Виконується попереднє нагрівання або працює ТАЙМЕР ШВИДКОГО 
НАГРІВАННЯ.  Стор. 21

Індикатор ВИДАЛЕННЯ 
ПЛІСНЯВИ/ 

ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ
зелений

Світиться

Кондиціонер повітря працює, коли для режиму АВТОМАТИЧНАЯ РОБОТА 
З ВИДАЛЕННЯМ ПЛІСНЯВИ обрано значення «Увімкн.».  Стор. 27

Виконується режим ВИДАЛЕННЯ ПЛІСНЯВИ або ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ.  
  Стор. 27, 28

Блимає Час очистити пилозбірник.  Стор. 37

Передавач/Приймач
• Надсилає/приймає сигнали від пульту 

дистанційного керування.
• Блимає індикатор РОБОТА та чути короткий 

звуковий сигнал, що свідчить про прийом сигналу.

Випадок Тип звуку
Початок роботи біп-біп
Зміна налаштування біп
Зупинка роботи Довгий «біп»

Індикатор ВИДАЛЕННЯ ПЛІСНЯВИ/ 
ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ (зелений).

Індикатор ТАЙМЕР ШВИДКОГО 
НАГРІВАННЯ (червоний)

Індикатор РОБОТА (зелений)

Індикатор ТАЙМЕРА 
(помаранчевий)

 � Дисплей
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Відкрито передню панель  Стор. 35

Фільтр на подачі повітря 
(чорний)
Затримує пил, наявний у 
зовнішньому повітрі.  Стор. 39

Іонізаційний фільтр
Попереджує появу плісняви та 
алергенів завдяки їх розкладанню 
іонізаційним фільтром.
  Стор. 36

Фотокаталітичний фільтр 
очищення повітря та 
видалення запахів 
(чорний)
Поглинає плісняву, алергени та 
запах  Стор. 39

Датчик температури та 
вологи в приміщенні 
(всередині пристрою)
Визначає температуру та вологість 
в приміщенні.

Датчик температури та 
вологості функції зволоження
(Всередині пристрою)
Визначає температуру та вологість 
зволоженого повітря для контролю рівня 
вологості.

Пилозбірник
Видаляє пил з повітряного фільтру за допомогою 
щітки для видалення пилу та накопичує його.  
  Стор. 37

Повітряний фільтр (білий)
(2 місця справа та зліва)  Стор. 38

 � Блок індикатора

Датчик INTELLIGENT EYE
Визначає наявність рухів людини  
для перевірки знаходження людини  
в зоні.

Вимикач (УВІМКН./ВИМК.) внутрішнього блоку
• Натисніть, щоб запустити режим, коли для режиму та 

потоку повітря встановлено значення «АВТО». 
Натисніть кнопку ще раз, щоб зупинити роботу.

• Використовуйте цю кнопку, якщо пульт дистанційного 
керування недоступний.

Зовнішній блок

Зливний випуск
(Ззаду знизу)
Злийте воду із зовнішнього блоку в режимі НАГРІВАННЯ або 
НАГРІВАННЯ ЗІ ЗВОЛОЖЕННЯМ.  

Датчик зовнішньої температури
(Ззаду)
Визначає зовнішню температуру. 

Зливний шланг
Зливає воду із внутрішнього блоку 
в режимах ОХОЛОДЖЕННЯ, ОСУШЕННЯ 
SARARA або ОХОЛОДЖЕННЯ 
З ОСУШЕННЯМ.

Табличка з назвою моделі 

Трубки холодоагенту, дроти 
з'єднання блоків та шланг 
зволоження
Вивід заземлення (всередині)

Вхід повітря зволожувального пристрою
(Передній та задній)

Вихід повітря зволожувального 
пристрою (передній)

Зволожувальний пристрій

Вхід повітря
(Збоку та ззаду)

Вихід повітря
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Назва та функції компонентів

Дистанційний пульт керування

Примітки щодо пульту дистанційного керування
• Пульт дистанційного керування не має падати на підлогу або намокати. (Падіння або потрапляння вологи може призвести до його несправності).
• Якщо пульт забруднився, протріть його сухою тканиною.
• Передача сигналу може бути порушена, якщо в приміщенні знаходяться флуоресцентні лампи з електронним пуском (наприклад, люмінесцентні лампи) або 

телевізійне обладнання.  
У такому випадку зверніться до сервісного центру.

• Чутливість може знижуватися, якщо на приймач/передавач діє пряме сонячне світло.

Дисплей (РК) з підсвічуванням
• Показує умови роботи. 

(Всі показані тут дані наводяться лише для 
інформації). 

• Натисніть будь-яку кнопку роботи, щоб увімкнути 
підсвічування приблизно на 5 с.

• Перед використанням зніміть захисну плівку.

Кнопки безпосереднього керування
Запускають режими ОХОЛОДЖЕННЯ, ОСУШЕННЯ 
SARARA, НАГРІВАННЯ або ЗВОЛОЖЕННЯ URURU.

 Стор. 11

Передавач/Приймач
Передавач/Приймач

• Надсилає/приймає сигнали від внутрішнього блоку.
• Передавач/приймач пульту дистанційного 

керування слід скеровувати на передавач/приймач 
внутрішнього блоку.  
Передача сигналу може бути порушена 
перешкодами, такими як завіси, між пультом 
дистанційного керування та внутрішнім блоком.

• Максимальна відстань обміну сигналами складає 
близько 7 м.

Кнопка АВТО
Дозволяє автоматично обирати відповідний режим 
роботи (ОХОЛОДЖЕННЯ або НАГРІВАННЯ) залежно 
від температури в приміщенні та запускає режим.  
  Стор. 11

Кнопка ВИМКН.
Зупиняє роботу.  Стор. 11

Кришка
Після відкриття кришку слід повністю 
закрити. Кнопки на кришці будуть 
функціонувати невірно, якщо кришка 
ненадійно закрита.

Кришка

Кнопка ТЕМПЕРАТУРА
Дозволяє регулювати встановлену температуру.  
  Стор. 12

Кнопка ЗВОЛОЖЕННЯ
Дозволяє регулювати встановлену вологість.  
  Стор. 12

Кнопка ВЕНТИЛЯТОР
Дозволяє регулювати потік повітря.  Стор. 13

Кнопка ТАЙМЕР ВИМИКАННЯ
Дозволяє встановити час до зупинки роботи.

 Стор. 18

Кнопка ОЧИЩЕННЯ ІОНІЗАЦІЙНОГО 
ФІЛЬТРУ/ВЕНТИЛЯЦІЯ СВІЖИМ ПОВІТРЯМ
• Дозволяє виконати очищення іонізаційного фільтру.
• Дозволяє увімкнути режим вентиляції, при якому 

свіже повітря забирається знадвору.  Стор. 24

Модель ARC477A1
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Кнопки напрямку потоку 
повітря
Дозволяють регулювати розподілення 
потоку повітря у вертикальному та 
горизонтальному напрямку.  Стор. 13

Кнопка ЕКОНОМ/ТИХИЙ
 : Обмежує максимальне споживання потужності.
 : Знижує шум від роботи зовнішнього блоку.  Стор. 25

Кнопка ДАТЧИК
 : Дозволяє виявити людей та 

регулювати напрямок потоку 
повітря.

 : Автоматично вимикає 
пристрій, якщо не виявлено 
жодної людини.  Стор. 16

Кнопка ЛИШЕ ВЕНТИЛЯТОР
Вмикає режим ЛИШЕ ВЕНТИЛЯТОР. 
  Стор. 11

Кнопка ПІДВИЩЕНА 
ПОТУЖНІСТЬ
Збільшує потік повітря в режимах 
ОХОЛОДЖЕННЯ або НАГРІВАННЯ.  
  Стор. 23

Кнопка ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ
Видаляє бруд, який накопичився на повітряному фільтрі. 
  Стор. 28

Кнопка ВИДАЛЕННЯ ПЛІСНЯВИ
Зменшує кількість плісняви та запах всередині блоку.  Стор. 27

1/12

Кнопка ІНФОРМАЦІЯ
Надає інформацію, таку як 
температура та споживання 
потужності.  Стор. 30

Кнопка НАЛАШТУВАННЯ
Відкриває вікно НАЛАШТУВАННЯ 
на дисплеї.  Стор. 31

Кнопка ЯСКРАВІСТЬ
Дозволяє встановити яскравість 
індикаторів внутрішнього блоку.  
  Стор. 10

Кнопка ТАЙМЕР
Дозволяє встановити ТАЙМЕРИ. 
  Стор. 17, 19, 21

Кнопка ВИБІР
Дозволяє вибрати потрібний пункт.

Кнопка ЗАСТОСУВАТИ
Дозволяє виконати операцію, 
обрану пультом дистанційного 
керування.

Кнопка ПОПЕРЕДНІЙ
Дозволяє повернутися на 
попередній дисплей.

Кнопка СКАСУВАТИ
Дозволяє вийти з режиму 
НАЛАШТУВАННЯ. Дозволяє 
скинути налаштування таймера.

Кнопка СКИНУТИ
Дозволяє скинути індикатор очищення 
пилозбірника та індикатор очищення  
іонізаційного фільтру.  Стор. 36, 37

Кнопка ГОДИННИК
Дозволяє встановити час на годиннику.  Стор. 10

Відкрийте кришку Пункт меню, вказаний вище.

Пункт меню, вказаний нижче.

ОЧИЩЕННЯ ІОНІЗАЦІЙНОГО ФІЛЬТРУ  Стор. 24

ВЕНТИЛЯЦІЯ СВІЖИМ ПОВІТРЯМ  Стор. 24

ВИДАЛЕННЯ ПЛІСНЯВИ  Стор. 27

АВТОМАТИЧНЕ ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ  Стор. 28

3 режими INTELLIGENT EYE  Стор. 16

АВТОМАТИЧНЕ ВИМИКАННЯ  Стор. 16

ПІДВИЩЕНА ПОТУЖНІСТЬ  Стор. 23

ЕКОНОМ  Стор. 25

ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ  Стор. 25

1/12 Кількість пунктів меню.  Стор. 31
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Підготовка до роботи

33

22

11

Верхній виступ

Нижній виступ  
(2 місця)

Не сплутайте 
сторони  та .

Встановлення батарей
1. Потягніть вниз верхній виступ, щоб відкрити 

кришку.

2. Вставте 2 батареї AA LR6 (лужні).
• Використання батарей іншого типу може призвести до неналежної 

роботи.

3. Вставте 2 нижніх виступи кришки, щоб 
повернути кришку на місце.

Тримач дистанційного 
пульту керування

Гвинти

Отвір Виступаюча 
частина

Закріплення пульту дистанційного керування на 
стіні
1. Оберіть місце, з якого сигнали зможуть досягти 

блоку.

2. Закріпіть тримач пульту дистанційного 
керування на стіні, колонні або в іншому місці 
відповідними гвинтами (слід придбати окремо).

3. Встановіть виступаючу частину тримача пульту 
дистанційного керування в отвір на задній 
стороні пульту дистанційного керування.

Увімкнуть живлення за допомогою вимикача
• Після вмикання живлення горизонтальні жалюзі внутрішнього блоку один раз 

відкриються та закриються для встановлення початкового положення.

Примітки щодо батарей
• Строк експлуатації батарей складає біля 1 року. Якщо дисплей пульту дистанційного керування починає блякнути, а відстань прийому зменшується 

протягом 1 року, замініть обидві батареї новими AA LR6 (лужними).
• Батареї, що постачаються в комплекті з пультом дистанційного керування, призначені для початку роботи. Строк експлуатації батарей з комплекту може 

бути меншим за 1 рік.
• Якщо встановлено ТАЙМЕРИ, після заміни батарей налаштування скасовуються. Повторно налаштуйте ТАЙМЕРИ.
• Якщо кондиціонер повітря не використовується протягом тривалого часу, вийміть батареї.
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Встановлення годинника

1. Натисніть .

2. Натисніть , щоб встановити на годиннику 
поточний час.
• При кожному натисканні  час змінюється на 1 хвилину. Якщо 

натиснути кнопку та тримати її натиснутою, час змінюватиметься на 
10 хвилин.

3. Натисніть .
• Після того, як з'явиться повідомлення «  ГОДИННИК 

встановлено», на дисплеї знову відкриється звичайне вікно.

< Налаштування годинника після заміни батарей >
Після налаштування годинника встановлений час зберігається в пам'яті внутрішнього блоку. Після заміни 
батарей скеруйте пульт дистанційного керування на внутрішній блок та натисніть кнопку  . (При цьому 
час буде встановлено автоматично). Якщо на дисплеї продовжує блимати повідомлення «12:00», виконайте 
кроки 1–3, вказані вище.

Налаштування положення встановлення внутрішнього блоку
 Налаштуйте параметр «ВСТАНОВЛЕНЕ ПОЛОЖЕННЯ» в меню

• Щоб відрегулювати потік повітря належним чином, встановіть параметр «ВСТАНОВЛЕНЕ 
ПОЛОЖЕННЯ».  Стор. 31, 33

Налаштування яскравості індикаторів внутрішнього блоку

 Натисніть .

ЯСКРАВІСТЬ Висока
(заводське налаштування)

ЯСКРАВІСТЬ Низька ЯСКРАВІСТЬ Вимкн.

Примітки щодо налаштування годинника
• Якщо на внутрішньому годиннику внутрішнього блоку встановлено невірний час, ТАЙМЕР ВМИКАННЯ/ВИМИКАННЯ, ТАЙМЕР КОМФОРТНОГО СНУ та 

ТАЙМЕР ШВИДНОГО НАГРІВАННЯ працюватимуть неточно.
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Встановлення режимів роботи

Індикатор РОБОТА (зелений)

Режим АВТО
Дозволяє обирати відповідний режим роботи (ОХОЛОДЖЕННЯ або 
НАГРІВАННЯ) залежно від встановленої температури та температури 
в приміщенні.

 Натисніть .

Режим охолодження
Дозволяє знизити температуру.

 Натисніть .

Режим ОСУШЕННЯ SARARA
Дозволяє знизити вологість.

 Натисніть .

Режим ОХОЛОДЖЕННЯ З ОСУШЕННЯМ
Дозволяє знизити температуру та вологість.

 Натисніть кнопку  під час 
ОХОЛОДЖЕННЯ.

• Натисніть кнопку  в режимі ОСУШЕННЯ SARARA, 

щоб перемкнутися в режим ОХОЛОДЖЕННЯ З ОСУШЕННЯМ.

Режим НАГРІВАННЯ
Дозволяє збільшити температуру.

 Натисніть .

Режим ЗВОЛОЖЕННЯ URURU
Дозволяє збільшити вологість.

 Натисніть , коли пристрій не працює.

Режим НАГРІВАННЯ ЗІ ЗВОЛОЖЕННЯМ
Дозволяє збільшити температуру та вологість.

 Натисніть кнопку  під час 
НАГРІВАННЯ.
• Натисніть кнопку ще раз, щоб повернутися в режим НАГРІВАННЯ. 

• Натисніть кнопку  в режимі НАГРІВАННЯ або  в режимі ЗВОЛОЖЕННЯ URURU, 

щоб перемкнутися в режим НАГРІВАННЯ ЗІ ЗВОЛОЖЕННЯМ.

Режим ЛИШЕ ВЕНТИЛЯТОР
Дозволяє подавати повітря.

 Натисніть .

< Зупинка роботи >
 Натисніть .

Основні режими роботи
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Регулювання температури

 Натисніть .

Регулювання вологості

 Натисніть .

Примітки щодо налаштування вологості
Параметр Опис

: ЗВОЛОЖЕННЯ Дозволяє підтримувати вологість на високому рівні та не скеровувати повітря безпосередньо на людину для 
комфортного стану її шкіри. 
Цей режим рекомендується увімкнути, якщо ви маєте проблеми з сухістю шкіри. Швидкість повітря змінити не можна.

: БЕЗПЕРЕРВНИЙ Продовження зволоження або осушення.

: ВИСОКА Вмикає зволоження або осушення на великій швидкості.
: СТАНДАРТ Вмикає зволоження або осушення на середній швидкості.
: НИЗЬКА Вмикає зволоження або осушення на низькій потужності.
: ВИМКНЕНО Вимикає регулювання вологості.

Примітки щодо налаштування температури та вологості в кожному режимі роботи
Режим Температура Вологість

АВТО 18–30ºC Параметр встановлення вологості недоступний
ОХОЛОДЖЕННЯ

18–32ºC
*3

ОХОЛОДЖЕННЯ З ОСУШЕННЯМ ЗВОЛОЖЕННЯ, БЕЗПЕРЕРВНИЙ, НИЗЬКА, СТАНДАРТНА, ВИСОКА швидкість 
або ВИМК. *4 

ОСУШЕННЯ SARARA *1 БЕЗПЕРЕРВНИЙ, НИЗЬКА, СТАНДАРТНА або ВИСОКА швидкість
НАГРІВАННЯ

10–30ºC
*5

НАГРІВАННЯ ЗІ ЗВОЛОЖЕННЯМ: ВИМК. *6, НИЗЬКА, СТАНДАРТНА, ВИСОКА швидкість, режим БЕЗПЕРЕРВНИЙ 
або ЗВОЛОЖЕННЯ

ЗВОЛОЖЕННЯ URURU *2 НИЗЬКА, СТАНДАРТНА, ВИСОКА швидкість або БЕЗПЕРЕРВНИЙ режим

*1 При зміні температури запускається режим ОХОЛОДЖЕННЯ З ОСУШЕННЯМ.
*2 При зміні температури запускається режим НАГРІВАННЯ ЗІ ЗВОЛОЖЕННЯМ.
*3 При зниженні вологості запускається режим ОХОЛОДЖЕННЯ З ОСУШЕННЯМ.
*4 При виборі «ВИМК.» запускається режим ОХОЛОДЖЕННЯ.
*5 При збільшенні вологості запускається режим НАГРІВАННЯ ЗІ ЗВОЛОЖЕННЯМ.
*6 При виборі «ВИМК.» запускається режим НАГРІВАННЯ.

Примітки щодо режиму ОСУШЕННЯ SARARA
• У цьому режимі виконується змішування сухого холодного повітря з повітрям у приміщенні для регулювання температури повітря на виході та видалення 

вологи.
• Коли температура в приміщенні зростає, автоматично запускається функція ОХОЛОДЖЕННЯ З ОСУШЕННЯМ. 
• Якщо температура зовні приміщення нижче за температуру в приміщенні, ефективність осушування зменшується.
• Якщо температура зовні приміщення нижче за 18ºC, виконується осушення повітря в приміщенні шляхом навперемінного вмикання режимів 

ОХОЛОДЖЕННЯ та ОСУШЕННЯ. Окрім того, забезпечується належний контроль вентиляцій та зниження вологості повітря у приміщенні шляхом 
підведення повітря з навколишнього середовища у приміщенні. (Осушення повітря на вході).

Примітки щодо режиму ОХОЛОДЖЕННЯ З ОСУШЕННЯМ
• Для зниження вологості виконується зменшення потоку повітря в режимі ОХОЛОДЖЕННЯ З ОСУШЕННЯМ відносно потоку повітря у режимі 

ОХОЛОДЖЕННЯ.
• При зниженні вологості автоматично запускається режим ОСУШЕННЯ SARARA.

Примітки щодо режиму ЗВОЛОЖЕННЯ URURU
• Пристрій для зволоження поглинає вологу з повітря навколишнього середовища для підвищення вологості в приміщенні.

Примітки щодо режиму НАГРІВАННЯ ЗІ ЗВОЛОЖЕННЯМ
• Коли температура в приміщенні зростає під час виконання режиму НАГРІВАННЯ, вологість повітря в приміщенні може тимчасово падати.
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Регулювання потоку повітря
Регулювання швидкості повітря

 Натисніть .
• Значення на індикаторі швидкості повітря змінюється у відповідь на кожне натискання кнопки.  

(Деякі індикатори можуть бути недоступними в певних режимах роботи.  Стор. 14  )

.......

АВТО Тихий режим роботи 
внутрішнього блоку

Швидкість повітря 1–5

• Якщо для потоку повітря встановлено значення «  », запускається режим тихої роботи 
внутрішнього блоку та звук, що супроводжує роботу цього блоку, стає тихішим.

• Якщо температура не досягає необхідного значення, змініть налаштування потоку повітря.

Регулювання напрямку потоку повітря
< Зміна розподілення потоку повітря у вертикальному напрямку >

 Натисніть .
• Значення на індикаторі напрямку потоку повітря змінюється у відповідь на кожне натискання кнопки. 

(Деякі індикатори можуть бути недоступними в певних режимах роботи.  Стор. 14  )
• Горизонтальні жалюзі рухаються у вертикальному напрямку.

...

БРИЗ КоливанняАВТО Циркуляція Рівень 1–6

< Зміна розподілення потоку повітря у горизонтальному напрямку >

 Натисніть .
• Значення на індикаторі напрямку потоку повітря змінюється у відповідь на кожне натискання кнопки. 

(Деякі індикатори можуть бути недоступними при певних конфігураціях, налаштованих в параметрі 
«ВСТАНОВЛЕНЕ ПОЛОЖЕННЯ».  Стор. 33  )

• Вертикальні жалюзі рухаються в горизонтальному напрямку.

АВТО Широкий Наліво

Обдування 
спереду

НаправоКоливання

< Комбіноване розподілення потоку повітря у вертикальному та 
горизонтальному напрямках (3D-потік) >

 Встановіть для вертикального 
та горизонтального потоку 
повітря режим «Коливання».
• В цьому режимі вертикальні та горизонтальні 

жалюзі рухаються по черзі.
• Щоб вимкнути режим 3D-потоку, натисніть 

кнопку  або .

Коливання Коливання
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Примітки щодо швидкості повітря
• Якщо швидкість повітря встановлена на АВТО, при запуску режимів ОХОЛОДЖЕННЯ, SARARA або ОХОЛОДЖЕННЯ З ОСУШЕННЯМ (включно з функцією, 

для якої обрано режим «АВТО») запускається функція видалення запаху для зменшення інтенсивності запахів, що надходять від внутрішнього блоку, 
та пристрій не починає подавати повітря негайно. Почекайте біля 40 с (ВИДАЛЕННЯ ЗАПАХУ)

• Якщо швидкість повітря знижується, вертикальні та горизонтальні жалюзі зупиняються. Якщо для вертикального напрямку потоку повітря встановлено 
параметр «Коливання», горизонтальні жалюзі зупиняються у верхньому напрямку.

• При низькій швидкості повітря ефективність охолодження/нагрівання також знижується.

< Налаштування швидкості повітря в кожному режимі роботи >

Режим Налаштування швидкості повітря
ОСУШЕННЯ SARARA/ОХОЛОДЖЕННЯ З ОСУШЕННЯМ АВТО
АВТО/ОХОЛОДЖЕННЯ/НАГРІВАННЯ/ЗВОЛОЖЕННЯ URURU/НАГРІВАННЯ ЗІ ЗВОЛОЖЕННЯМ*/ 
ЛИШЕ ВЕНТИЛЯТОР

АВТО, Тихий режим роботи внутрішнього блоку, 
Швидкість повітря 1–5

*Якщо для вологи встановлено параметр «ЗВОЛОЖЕННЯ», регулювання швидкості повітря перемикається в режим «АВТО»

Примітки щодо вертикального розподілення потоку повітря
Параметри потоку повітря «АВТО», «Циркуляція» та «БРИЗ» можна встановити згідно з режимом роботи.

 � Циркуляція потоку повітря  � Режим БРИЗ
В цьому режимі повітря розподіляється по поверхні стелі. 
Більш того, повітря може циркулювати по всьому приміщенні, 
надходячи з засувки (нижній вхід повітря) для усунення 
різниці температур.

Цей параметр забезпечує автоматичне регулювання 
швидкості та напрямку потоку повітря по вертикалі для 
створення ефекту бризу. Цей режим відчувається 
комфортно, навіть якщо повітря спрямоване на людину.

<  Налаштування режиму «АВТО», «Циркуляція» та «БРИЗ» для кожного режиму роботи >

Режим
Налаштування напрямку потоку повітря

АВТО Циркуляція БРИЗ
АВТО – –
ОХОЛОДЖЕННЯ/ОСУШЕННЯ SARARA/ОХОЛОДЖЕННЯ З ОСУШЕННЯМ
НАГРІВАННЯ/ЗВОЛОЖЕННЯ URURU/НАГРІВАННЯ 
ЗІ ЗВОЛОЖЕННЯМ – –

ЛИШЕ ВЕНТИЛЯТОР –

< Налаштування режиму «АВТО» для кожного режиму роботи >

Режим Налаштування напрямку потоку повітря
ОХОЛОДЖЕННЯ/ОХОЛОДЖЕННЯ 
З ОСУШЕННЯМ Циркуляція потоку повітря  Режим БРИЗ

НАГРІВАННЯ/НАГРІВАННЯ 
ЗІ ЗВОЛОЖЕННЯМ: Потік повітря скеровується вниз та виконується повторення циркуляції потоку повітря

ОСУШЕННЯ SARARA
Якщо температура у приміщенні трохи нижча Циркуляція потоку повітря
Якщо температура у приміщенні трохи вища Режим БРИЗ

ЗВОЛОЖЕННЯ URURU Циркуляція

< Діапазон переміщення горизонтальних жалюзі >
Діапазон переміщення горизонтальних жалюзі залежить від режиму роботи.

НАГРІВАННЯ /  
ЗВОЛОЖЕННЯ URURU/
НАГРІВАННЯ ЗІ 
ЗВОЛОЖЕННЯМ 

ОХОЛОДЖЕННЯ/ОСУШЕННЯ 
SARARA/ОХОЛОДЖЕННЯ 
З ОСУШЕННЯМ  

ЛИШЕ ВЕНТИЛЯТОР

 ОБЕРЕЖНО
• Регулювання кутів горизонтальних та вертикальних жалюзі здійснюється за допомогою пульту дистанційного керування. Спроба примусового руху 

горизонтальних та вертикальних жалюзі рукою, коли вони рухаються, може призвести до несправності механізму.
• Кут нахилу вертикальних жалюзі регулюйте тільки за допомогою пульту дистанційного керування. Всередині виходу повітря знаходиться вентилятор, 

що обертається на високій швидкості.
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Регулювання потоку повітря
Примітки щодо 3D потоку повітря
• В режимі 3D потоку повітря виконується циркуляція холодного повітря, яке накопичується в нижній частині кімнати, та теплого повітря, яке накопичується 

біля стелі. Це виконується для запобігання появі холодних та теплих зон в приміщенні.

Примітки щодо горизонтального розподілення потоку повітря
• Якщо для горизонтального розподілення потоку повітря встановлено значення АВТО, активується датчик INTELLIGENT EYE. Датчик INTELLIGENT EYE 

перевіряє присутність людини в лівій, правій, передній зоні, та направляє потік повітря від такої людини.

< Датчик INTELLIGENT EYE >
Датчик INTELLIGENT EYE відстежує рухи людей (об'єктів, які виділяють тепло) для визначення їх присутності.

Приклад (для режиму «Комфортний»)  Стор. 16

• Максимальна відстань виявлення людини складає близько 9 м перед внутрішнім блоком.
• Рухи невеликих тварин, таких як собаки та коти, а також зміна температури через присутність об'єктів, які виділяють тепло (наприклад, іншого 

обігрівача або електроприладу) може призвести до помилкового визначення такого об'єкту як людини. Окрім того, до таких помилок може призвести 
наявність зон дії сонячного проміння.

• Якщо в одному приміщенні датчик виявляє декількох людей, потік повітря змінюється згідно з положенням останньої виявленої особи.
• Виявлення в зонах під внутрішнім блокам або збоку від нього неможливе.
• Діапазон пристрою:

60°
70°

9m

70°

9m

Вертикальний кут 60°
(Вид збоку)

Горизонтальний кут 140°
(Вид згори)
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Інтелектуальне керування за допомогою датчика

Налаштування 3 режимів за допомогою датчика INTELLIGENT EYE
Користувач може встановити бажаний напрямок потоку повітря — від людини або до людини. Датчик 
INTELLIGENT EYE відстежує рухи людей та автоматично змінює напрямок потоку повітря.

АВТОМАТИЧНЕ ВИМИКАННЯ
Якщо датчик INTELLIGENT EYE вирішує, що в приміщенні немає людей, він змінює температуру на +2°C 
в режимі ОХОЛОДЖЕННЯ / –2°C в режимі НАГРІВАННЯ. Після того, як встановлений час сплине, якщо 
умови не змінилися, кондиціонер автоматично зупиняє роботу.

< Використання функції >

 Натисніть  та оберіть необхідне налаштування.
• Значення змінюється у відповідь на кожне натискання кнопки.

INTELLIGENT EYE Увімкн. АВТОМАТИЧНЕ 
ВИМИКАННЯ Увімкн.

ОБИДВА Увімкн. ОБИДВА Вимкн.

• На РК-дисплеї при цьому відображується значення ,  або .

Налаштування 3 режимів за допомогою датчика INTELLIGENT EYE
Focus Потік повітря направлено на людей.
Comfort* Потік повітря направлено від людей.

*Заводське налаштування
Це налаштування можна змінити в розділі «ПОТІК ПОВІТРЯ INTELLIG.EYE» меню.  Стор. 31, 32

Налаштування АВТОМАТИЧНОГО ВИМИКАННЯ

1 ГОД.* Зупиняє роботу за 1 годину після того, як датчик виявляє відсутність людей 
у приміщенні.

3 ГОД. Зупиняє роботу за 3 години після того, як датчик виявляє відсутність людей 
у приміщенні.

*Заводське налаштування
Це налаштування можна змінити в розділі «Час АВТО ВИМИКАННЯ» меню.  Стор. 31, 32

< Вимкнення функції >

 Натисніть  та оберіть «Вимкнути ОБИДВА»
• На РК-дисплеї при цьому зникнуть значення ,  або .

Примітки щодо налаштування 3 режимів за допомогою датчика INTELLIGENT EYE
• Режим ПІДВИЩЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ скасовується при виборі 3 режимів за допомогою INTELLIGENT EYE.

Примітки щодо налаштування 3 режимів за допомогою датчика INTELLIGENT EYE та функції АВТОМАТИЧНОГО ВИМИКАННЯ
• Якщо протягом 20 хвилин в приміщенні не виявлено присутності, кондиціонер повітря змінює встановлену температуру на +2°C в режимі ОХОЛОДЖЕННЯ 

або на –2°C в режимі НАГРІВАННЯ. 
Якщо температура в приміщенні перевищує 30°C, функція змінює температуру на +1°C в режимі ОХОЛОДЖЕННЯ відносно встановленої температури.

Корисні функції
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Індикатор ТАЙМЕРА (помаранчевий)

Функція ТАЙМЕР УВІМКН./ВИМКН.
Ця функція контролює час запуску та зупинки роботи. 
Якщо встановлено таймер, можна обрати частоту роботи: один раз або щоденно.

< Використання функції > 

1. Натисніть .

2. Натисніть , щоб обрати параметр, а потім натисніть .

ТАЙМЕР ВМИКАННЯ 24-ГОДИННОЇ 
РОБОТИ

ТАЙМЕР ВИМИКАННЯ 24-ГОДИННОЇ 
РОБОТИ

ТАЙМЕР К-СОН  Стор. 19

ТАЙМЕР ШВИДКОГО НАГРІВАННЯ  Стор. 21

1/ 4

3. Натисніть , щоб обрати параметр, а потім натисніть .

ТАЙМЕР ВМИКАННЯ (Один раз)

ТАЙМЕР ЩОДЕННОГО ВМИКАННЯ (Щоденно)

2/ 2

4. Натисніть , щоб встановити час запуску/зупинки, а потім 
натисніть .
• На дисплей виводиться останній встановлений час (з двох).
• При кожному натисканні  час змінюється на  

10 хвилин. Якщо натиснути кнопку та утримувати її натиснутою, час 
змінюється безперервно.

• Встановлений час та  або  виводяться на РК-дисплей. Якщо 
обрана щоденна робота, на дисплеї також відображується 
повідомлення «ЩОДЕННО».

• Світиться індикатор ТАЙМЕРУ (помаранчевий).

ТАЙМЕР ВМИКАННЯ

ТАЙМЕР ВИМИКАННЯ

< Зміна або скасування налаштування >

1. Виконайте кроки 1 та 2 вище, а потім оберіть ТАЙМЕР, який слід 
змінити.

2. Натисніть , щоб обрати параметр, а потім натисніть .

Зміна налаштування

Скасування ТАЙМЕРА

Використання таймера
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Індикатор ТАЙМЕРА (помаранчевий)

Функція ТАЙМЕР ВИМИКАННЯ ЗВОРОТНОГО ВІДЛІКУ
Можна встановити таймер відліку часу до наступної зупинки.
Таймер слід встановлювати кожного разу.

< Використання функції >

 Натисніть .
• Таймер можна встановити з кроком 30 хвилин при кожному натисканні кнопки (від 30 хвилин до 

9 годин 30 хвилин).

......

Час, що залишився 
30 хвилин

Час, що залишився 
9 годин 30 хвилин

Налаштування 
скасовується

• На РК-екрані відображується  та залишок часу до планової зупинки.
• Світиться індикатор ТАЙМЕРУ (помаранчевий). 

< Скасування налаштування >

 Натисніть  для скасування налаштування.
• При цьому індикатор ТАЙМЕР згасне.

< Комбінована робота ТАЙМЕРА ВМИКАННЯ та ВИМИКАННЯ/ЗВОРОТНОГО 
ВІДЛІКУ ВИМИКАННЯ>
ТАЙМЕРИ ВМИКАННЯ та ВИМИКАННЯ/ЗВОРОТНОГО ВІДЛІКУ ВИМИКАННЯ можна комбінувати

Приклад
Поточний час: 23:00 (кондиціонер повітря працює)

• Для ТАЙМЕРУ ВИМИКАННЯ встановлюється значення 0:00 (або для ТАЙМЕРА ЗВОРОТНОГО 
ВІДЛІКУ ВИМИКАННЯ встановлюється вимикання пристрою за 1 годину).

• Для ТАЙМЕРА ВСТАНОВЛЕННЯ встановлюється значення 7:00.

23:00 0:00 7:00

Зупиняє роботу Запускає роботу

Зупинка

< Скасування всіх налаштувань ТАЙМЕРА >

 Натисніть .
• При цьому індикатор ТАЙМЕР згасне.
• Якщо відкрито вікно меню, двічі натисніть .

Примітки щодо функції ТАЙМЕР
• Якщо одночасно встановлено ТАЙМЕР ВИМИКАННЯ ЗВОРОТНОГО ВІДЛІКУ та ТАЙМЕР ВИМИКАННЯ (один раз), пріоритет надається останньому 

встановленому таймеру.
• Якщо кондиціонер повітря не використовується протягом тривалого часу, скасуйте налаштування таймера щоденної роботи.
• Якщо змінено частоту роботи таймера, спочатку скасуйте поточне налаштування таймера, а потім знову виберіть його.
• Якщо індикатор ТАЙМЕР блимає, очистіть іонізаційний фільтр.  Стор. 36
• У наступних випадках таймер слід встановити ще раз. (Налаштування таймера скасовується).

– Відсутнє живлення. – Активовано вимикач. 
– Вимкнено вимикач. – Замінено батареї пульту дистанційного керування.

Ко
ри

сн
і ф

ун
кц

ії

 Sec. 3



19

Забезпечення комфорту під час сну

3/ 4

Функція ТАЙМЕРУ КОМФОРТНОГО СНУ
Функція ТАЙМЕРУ КОМФОРТНОГО СНУ дозволяє тримати температуру та вологість в приміщенні на 
відповідному рівні для забезпечення комфортного сну вночі та свіжої атмосфери вранці.

< Використання функції >

1. Натисніть кнопку  в режимі ОХОЛОДЖЕННЯ або 
НАГРІВАННЯ.

2. Натисніть , щоб обрати параметр, а потім натисніть  .

ТАЙМЕР ВМИКАННЯ 24-ГОДИННОЇ 
РОБОТИ 

 Стор. 17

ТАЙМЕР ВИМИКАННЯ 24-ГОДИННОЇ 
РОБОТИ 

 Стор. 17

ТАЙМЕР К-СОН

ТАЙМЕР ШВИДКОГО НАГРІВАННЯ  Стор. 21

3/ 4

3. Натисніть , щоб встановити час прокидання, а потім натисніть 
.

• На дисплей виводиться останній встановлений час (з двох).

• При кожному натисканні  час змінюється на  

10 хвилин. Якщо натиснути кнопку та утримувати її натиснутою, час 
змінюється безперервно.

• Коли встановлено цей таймер, на РК-дисплеї відображується час 
прокидання та .

< Зміна або скасування налаштування >

1. Виконайте кроки 1 та 2 вище, а потім оберіть ТАЙМЕР, який слід 
змінити.

2. Натисніть , щоб обрати параметр, а потім натисніть .

Зміна налаштування

Скасування ТАЙМЕРА

• Щоб скинути налаштування, натисніть .
• Якщо відкрито вікно меню, двічі натисніть . 
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Примітки щодо режиму ТАЙМЕР КОМФОРТНОГО СНУ
• Якщо встановлено цей таймер, верхня межа встановленої температури в режимі НАГРІВАННЯ ЗІ ЗВОЛОЖЕННЯМ дорівнює 22°C.
• Після завершення роботи функції ТАЙМЕР КОМФОРТНОГО СНУ продовжується виконання функції, вказаної на пульті дистанційного керування.
• Якщо встановлено ТАЙМЕР КОМФОРТНОГО СНУ, коли встановлено ТАЙМЕР ВМИКАННЯ, останній буде скасовано.

< Контроль температури при виконанні функції ТАЙМЕР КОМФОРТНОГО СНУ>
• Після запуску функції ТАЙМЕР КОМФОРТНОГО СНУ температура знижується на 2°C протягом наступних 3 годин та збільшується на 1°C протягом години 

до того, як ви прокинетеся. (V-подібне регулювання температури)

Приклад (для 6-годинного сну)

Встановлена 
температура

Час сну, в годинах

Коли ви спите Після того, як ви прокинулися
0 1 2 3 4 5 6

–1°C

–2°C

УВІМКНУТИУВІМКНУТИ

ПрокиданняПрокидання

Час прокиданняЧас прокидання

3 години3 години 2 години2 години 1 година1 година

V-подібне регулювання температури найбільш ефективне в періоди 
сну тривалістю 4 та більше годин.

< Регулювання вологості при виконанні функції ТАЙМЕР КОМФОРТНОГО СНУ>
• В режимі ОХОЛОДЖЕННЯ З ОСУШЕННЯМ та НАГРІВАННЯ ЗІ ЗВОЛОЖЕННЯМ вологість регулюється на базі стандартного значення вологості. 

Стандартною називають вологість, визначену режимом роботи та встановленою температурою.  
(На РК-дисплеї при цьому відображено значення «СТД».)

• Якщо для вологості встановлено режим «ЗВОЛОЖЕННЯ», вологість постійно підтримується на підвищеному рівні. 
(На РК-дисплеї при цьому відображуються значення .)

• В режимах ОХОЛОДЖЕННЯ та НАГРІВАННЯ регулювання вологості не виконується.

Приклад (для 6-годинного сну)

Стандартна 
вологість

0 1 2 3 4 5 6
Час сну, в годинах

Вологість

ЗВОЛОЖЕННЯ

–10%

2 години 4 години

НАГРІВАННЯ ЗІ ЗВОЛОЖЕННЯМ: +10%

ОХОЛОДЖЕННЯ З ОСУШЕННЯМ: +5%
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Забезпечення високої потужності під час прокидання

4 / 4

Функція ТАЙМЕР ШВИДКОГО НАГРІВАННЯ
Ця функція виконує швидку подачу теплого повітря при запуску функції НАГРІВАННЯ вранці та створює 
теплу зону (зону нагрівання) навкруги внутрішнього блоку.

Встановлення ТАЙМЕРА ШВИДКОГО НАГРІВАННЯ 

1. Натисніть  .

2. Натисніть , щоб обрати параметр, а потім натисніть  .

ТАЙМЕР ВМИКАННЯ 24-ГОДИННОЇ 
РОБОТИ

 Стор. 17

ТАЙМЕР ВИМИКАННЯ 24-ГОДИННОЇ 
РОБОТИ

 Стор. 17

ТАЙМЕР К-СОН  Стор. 19

ТАЙМЕР ШВИДКОГО НАГРІВАННЯ 

4 / 4

3. Натисніть , щоб встановити час ШВИДКОГО НАГРІВАННЯ та 
натисніть .

• При кожному натисканні  час змінюється на 10 хвилин.  

Якщо натиснути кнопку та утримувати її натиснутою, час змінюється 
безперервно.

• Встановлено ТАЙМЕР ШВИДКОГО НАГРІВАННЯ.
• Вмикається індикатор ТАЙМЕР ШВИДКОГО НАГРІВАННЯ (темно-

червоний). 

4. Натисніть , щоб зупинити функцію.
Після того, як функцію зупинено, автоматично запускається функція розморожування. 
(Розмороження вночі)

Що стається вранці? 

Кондиціонер повітря вмикає режим нагрівання приблизно за 30 хвилин до встановленого часу ШВИДКОГО 
НАГРІВАННЯ. (Попереднє нагрівання) 
Яскравість індикатора ТАЙМЕР ШВИДКОГО НАГРІВАННЯ (темно-червоний) збільшується протягом близько 
30 хвилин до та після встановленого часу ШВИДКОГО НАГРІВАННЯ.

5. Переконайтеся в тому, що індикатор ТАЙМЕР ШВИДКОГО 
НАГРІВАННЯ світиться (яскраво червоним) та натисніть кнопку 

.
• Функція ТАЙМЕР ШВИДКОГО НАГРІВАННЯ виконується протягом 

близько 30 хвилин.
• Світиться індикатор РОБОТА (зелений). 
• Якщо кнопка  не натиснена, функція попереднього нагрівання 

зупиняється приблизно за 30 хвилин після вмикання функції ШВИДКЕ 
НАГРІВАННЯ.

Приблизно за 30 хвилин кондиціонер повітря запускає режим 
нормального НАГРІВАННЯ.
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< Зміна або скасування налаштування >

1. Виконайте кроки 1 та 2 на сторінці 21, а потім оберіть таймер, налаштування якого слід змінити.

2. Натисніть , щоб обрати параметр, а потім натисніть .

Зміна налаштування

Скасування ТАЙМЕРА

• Щоб скинути налаштування, натисніть .
• Якщо функцію ТАЙМЕР ШВИДКОГО НАГРІВАННЯ скасовано під час виконання, робота продовжується в режимі нормального НАГРІВАННЯ. 

При натисканні кнопки  також виконується повернення до нормального режиму НАГРІВАННЯ.

< Зупинка роботи >

 Натисніть .

Приклад
Для функції ТАЙМЕР ШВИДКОГО НАГРІВАННЯ встановлено значення 7:00.

6:30 7:307:00

При цьому запускається функція попереднього нагрівання.

Час ШВИДКОГО НАГРІВАННЯ

Якщо кнопка  
не натиснута, кондиціонер 
повітря зупиняється.

 натиснута.

 натиснута.

Встановлено ТАЙМЕР ШВИДКОГО НАГРІВАННЯ.
Вмикається індикатор ТАЙМЕР ШВИДКОГО НАГРІВАННЯ 
(темно-червоний).)

При цьому виконується функція попереднього нагрівання.
Вмикається індикатор ТАЙМЕР ШВИДКОГО НАГРІВАННЯ 
(яскраво-червоний).)

Функція ТАЙМЕР ШВИДКОГО НАГРІВАННЯ виконується.
Вмикається індикатор ТАЙМЕР ШВИДКОГО НАГРІВАННЯ 
(яскраво-червоний) та індикатор РОБОТА (зелений)

При цьому виконується функція нормального НАГРІВАННЯ.
Світиться індикатор РОБОТА (зелений).)

Примітки щодо зони обігріву
• Для створення більш теплої зони біля внутрішнього блоку 

виконується подача більш теплого повітря у порівнянні 
з нормальним налаштуванням, з меншою швидкістю.

• Ця функція діє за півтора метри або менше у напрямку від 
стіни, на якій встановлено внутрішній блок

Розподілення потоку повітря  
у вертикальному напрямку

Розподілення потоку повітря 
у горизонтальному напрямку

Розподілення потоку повітря у вертикальному 
напрямку здійснюється по 5 рівням. 
Розподілення потоку повітря у 
горизонтальному напрямку виконується згідно 
з попереднім налаштуванням.

Тепла зона

Примітки щодо режиму ТАЙМЕР ШВИДКОГО НАГРІВАННЯ
• Для швидкої подачі теплового повітря виконується попереднє нагрівання протягом близько 30 хвилин до та після встановленого часу ШВИДКЕ 

НАГРІВАННЯ. На цьому кроці відбувається споживання електричної потужності.
• Під час попереднього нагрівання горизонтальні жалюзі відкриваються, а вентилятор починає обертатися. Також може подаватися тепле повітря.
• Якщо кондиціонер повітря не використовується протягом тривалого часу, скасуйте налаштування ТАЙМЕРА ШВИДКОГО НАГРІВАННЯ.
• Тепле повітря може подаватися пізніше негайно після того, як індикатор ТАЙМЕР ШВИДКОГО НАГРІВАННЯ стає червоним, або коли виконується функція 

керування захистом.
• Якщо температура в приміщенні дорівнює 20°C або перевищує це значення, або температура зовні дорівнює 16°C або вище, функція попереднього 

нагрівання не запускається.
• Функція ЗВОЛОЖЕННЯ URURU не виконується, коли виконується функція ТАЙМЕР ШВИДКОГО НАГРІВАННЯ.
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Збільшені потужності охолодження або нагрівання

Режим ПІДВИЩЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ
Режим ПІДВИЩЕНА ПОТУЖНІСТЬ дозволяє швидко максимізувати ефективність охолодження/нагрівання. 
Можна отримати максимальну ефективність.

< Використання функції >

 Натисніть кнопку  в режимі ОХОЛОДЖЕННЯ або 
НАГРІВАННЯ.
• Якщо встановлено режим ПІДВИЩЕНА ПОТУЖНІСТЬ, перемикання 

режимів виконується наступним чином.



ОХОЛОДЖЕННЯ/ 
ОХОЛОДЖЕННЯ 
З ОСУШЕННЯМ

ПОТУЖНЕ ОХОЛОДЖЕННЯ  
(встановіть температуру 18°C)

НАГРІВАННЯ/ 
НАГРІВАННЯ 
ЗІ ЗВОЛОЖЕННЯМ

ПОТУЖНЕ НАГРІВАННЯ  
(встановіть температуру 30°C)

• На РК-дисплеї при цьому відображується значення .
• Режим ПІДВИЩЕНА ПОТУЖНІСТЬ вимикається за 20 хвилин. Після цього 

система автоматично запускається згідно з попередніми налаштуваннями 
(встановленими до виконання режиму ПІДВИЩЕНА ПОТУЖНІСТЬ).

• Швидкість повітря змінити не можна.

< Вимкнення функції >

 Натисніть  ще раз.
• На РК-дисплеї при цьому зникне значення .
• При цьому вмикається попередній налаштований режим.
• Щоб вимкнути режим ПІДВИЩЕНА ПОТУЖНІСТЬ в режимі , 

слід натиснути кнопки безпосереднього керування   або .

Примітки щодо функції ПІДВИЩЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ
• Під час роботи шум, що виникає через роботу пристрою, збільшується.
• Протягом деякого часу після початку роботи пристрою ви можете відчувати недостатнє нагрівання, оскільки цей режим споживає більше повітря, ніж режим 

нормального НАГРІВАННЯ, та температура повітря, що подається пристроєм, може бути нижчою.
• В режимі ПІДВИЩЕНА ПОТУЖНІСТЬ недоступні деякі функції.
• Режим ПІДВИЩЕНА ПОТУЖНІСТЬ не збільшує потужність кондиціонеру повітря, якщо він вже працює з максимальною потужністю
• Для максимізації ефективності охолодження/нагрівання потужність зовнішнього блоку збільшується, а швидкість повітря фіксується на максимальному 

встановленому значенні.
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Очищення повітря в приміщенні

Функція ОЧИЩЕННЯ ІОНІЗАЦІЙНОГО ФІЛЬТРУ
Коронний розряд іонізаційного фільтру розкладає плісняву та речовини 
алергенів, тим самим очищує повітря в приміщенні.

Функція ВЕНТИЛЯЦІЯ СВІЖИМ ПОВІТРЯМ
При цьому повітря в приміщенні очищується шляхом подачі повітря знадвору.

< Використання функції >

 Натисніть .
• Значення змінюється у відповідь на кожне натискання кнопки.

ОЧИЩЕННЯ Увімкн.
СВІЖЕ ПОВІТРЯ 
Увімкн. *1

ОЧИЩЕННЯ Увімкн.
СВІЖЕ ПОВІТРЯ 
Висока *2

ОЧИЩЕННЯ Увімкн.
СВІЖЕ ПОВІТРЯ 
Вимкн.

ОЧИЩЕННЯ Вимкн.
СВІЖЕ ПОВІТРЯ 
Вимкн.

*1 Вентиляція виконується з автоматичним регулюванням швидкості повітря.
*2 Вентиляція виконується з високим значенням швидкості повітря.

• На РК-дисплеї при цьому відображуються значення  ,   або . 
(Ці символи не відображуються, коли пристрій не працює).

< Зупинка роботи >

 Натисніть .

< Скасування налаштування >

 Натисніть  та оберіть «Вимкн.»
• На РК-дисплеї при цьому зникнуть значення  ,   або .
• При цьому вмикається попередній налаштований режим.

Примітки щодо функції ОЧИЩЕННЯ ІОНІЗАЦІЙНОГО ФІЛЬТРУ
• Якщо під час роботи знижується потік повітря, очищення іонізаційного фільтру може тимчасово зупинятися для попередження виходу невеликої кількості 

озону з виходу повітря.

Примітки щодо функції ВЕНТИЛЯЦІЇ СВІЖИМ ПОВІТРЯМ
• Знадвору можуть чутися звуки або переноситися запахи. Також звук роботи пристрою стає трохи гучнішим.
• Звук, що виникає внаслідок роботи пристрою, може біти різним, залежно від зовнішньої температури та вологості.
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Урахування стану навколишнього середовища

Режим ЕКОНОМ
Цей режим забезпечує ефективність роботи шляхом обмеження максимального 
споживання потужності.
Ця функція корисна для попередження спрацювання вимикача, якщо одночасно 
з пристроєм працюють інші електроприлади.

Функція ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ
Ця функція знижує рівень шуму, що створюється зовнішнім блоком, шляхом 
зміни частоти та швидкості вентилятора на зовнішньому блоці. Ця функція 
корисна, якщо треба контролювати рівень шуму, щоб не турбувати сусідів, 
наприклад вночі.

< Використання функції >

 Натисніть кнопку  під час роботи та виберіть необхідне 
налаштування.
• Значення змінюється у відповідь на кожне натискання кнопки.

ЕКОНОМ Увімкн.
ТИХИЙ Вимкн.

ЕКОНОМ Вимкн.
ТИХИЙ Увімкн.

ОБИДВА Увімкн. ОБИДВА Вимкн.

• На РК-дисплеї при цьому відображуються значення ,  або  .

< Вимкнення функції >

 Натисніть   та оберіть «Вимкн.»
• На РК-дисплеї при цьому зникнуть значення ,  або  .

Примітки щодо налаштувань режимів ЕКОНОМ та ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ в кожному режимі роботи

Режим ЕКОНОМ ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ 
АВТО/ОХОЛОДЖЕННЯ/ОХОЛОДЖЕННЯ З 
ОСУШЕННЯМ/НАГРІВАННЯ/НАГРІВАННЯ 
ЗІ ЗВОЛОЖЕННЯМ
ОСУШЕННЯ SARARA –
ЗВОЛОЖЕННЯ URURU/ЛИШЕ 
ВЕНТИЛЯТОР – –
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Примітки щодо режиму ЕКОНОМ
< Зображення схеми споживання струму та потужності при роботі в режимі ЕКОНОМ >

Час

Максимальне значення 
при нормальній роботі

Максимальне значення 
при роботі в режимі ЕКОНОМ

Нормальна 
робота

Режим ЕКОНОМ

Від запуску до досягнення встановленої температури

Максимальне споживання кондиціонером повітря струму та 
потужності при роботі в режимі ЕКОНОМ залежить від під'єднаного 
зовнішнього блоку.

• Щоб скасувати налаштування, натисніть . При цьому на дисплеї зникне повідомлення .
• Якщо рівень споживання потужності низький, режим ЕКОНОМ не знизить споживання потужності.
• Режими ПІДВИЩЕНА ПОТУЖНІСТЬ та ЕКОНОМ не можуть використовуватися одночасно. Пріоритет отримує функція, кнопка активації якої була натиснута 

останньою.

Примітки щодо режиму ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ
• Режими ПІДВИЩЕНА ПОТУЖНІСТЬ та ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ не можуть використовуватися одночасно. Пріоритет отримує функція, кнопка 

активації якої була натиснута останньою.

• Навіть якщо робота зупиняється за допомогою  або вимикача внутрішнього блоку, повідомлення  залишається на дисплеї пульту дистанційного 
керування, за винятком випадків, коли налаштування скасовуються.

• Режим ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ не знижує ні частоту, ні швидкість вентилятора, якщо ці показники вже низькі.
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Підтримання чистоти кондиціонеру повітря

Індикатор ВИДАЛЕННЯ ПЛІСНЯВИ/
ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ (зелений).

Режим ВИДАЛЕННЯ ПЛІСНЯВИ
Внутрішній простір кондиціонеру повітря осушується для запобігання появи плісняви та запаху. 
У режимах ОХОЛОДЖЕННЯ, ОСУШЕННЯ SARARA або ОХОЛОДЖЕННЯ З ОСУШЕННЯМ всередині 
кондиціонеру повітря може з'явитися конденсат та, відповідно, пліснява або запах. Внутрішній простір 
кондиціонеру повітря слід осушити за допомогою режиму ВИДАЛЕННЯ ПЛІСНЯВИ.

< Автоматична робота: заводське налаштування «Вимкн.» >

 Натисніть кнопку 
Натисніть кнопку та утримуйте 
натиснутою протягом 2 с

 та утримуйте її натиснутою протягом 
біля 2 с під час роботи.
• На РК-дисплеї при цьому відображується значення .
• Режим ВИДАЛЕННЯ ПЛІСНЯВИ виконує автоматичне осушення 

внутрішнього простору кондиціонеру повітря при кожній зупинці режимів 
ОХОЛОДЖЕННЯ, ОСУШЕННЯ SARARA або ОХОЛОДЖЕННЯ 
З ОСУШЕННЯМ.

• При цьому вмикається індикатор ВИДАЛЕННЯ ПЛІСНЯВИ/ОЧИЩЕННЯ 
ФІЛЬТРУ.

• Робота зупиняється автоматично за 100 хвилин.

< Скасування налаштування >

 Натисніть кнопку 

Натисніть кнопку та утримуйте 
натиснутою протягом 2 с

 ще раз та утримуйте її натиснутою 
протягом біля 2 с.
• На РК-дисплеї при цьому зникне значення .

< Ручне керування >

 Натисніть кнопку 

Натисніть кнопку та утримуйте 
натиснутою протягом 2 с

 та утримуйте її натиснутою протягом 
біля 2 с, коли пристрій не працює.
• На РК-дисплеї при цьому з'явиться повідомлення «ВИДАЛЕННЯ 

ПЛІСНЯВИ», а потім дисплей перемкнеться в нормальний режим 
за деякий час.

• При цьому вмикається індикатор ВИДАЛЕННЯ ПЛІСНЯВИ/ОЧИЩЕННЯ 
ФІЛЬТРУ (зелений) під час роботи.

• Робота зупиняється автоматично за 100 хвилин.

< Вимкнення функції під час виконання >

 Натисніть .
• При цьому згасає індикатор ВИДАЛЕННЯ ПЛІСНЯВИ/ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ.

Примітки щодо автоматичного режиму

100 хвилин 100 хвилин

Виконується функція ОХОЛОДЖЕННЯ/ОСУШЕННЯ SARARA/ 
ОХОЛОДЖЕННЯ З ОСУШЕННЯМ.
Виконується режим ВИДАЛЕННЯ ПЛІСНЯВИ.

• Після зупинки функції ОХОЛОДЖЕННЯ, ОСУЩЕННЯ SARARA 
або ОХОЛОДЖЕННЯ З ОСУШЕННЯМ кондиціонер повітря 
автоматично запускає функцію ВИДАЛЕННЯ ПЛІСНЯВИ, 
а потім зупиняє її автоматично за 100 хвилин.

• Після вибору режиму ОХОЛОДЖЕННЯ в режимі АВТО 
запускається режим AUTO ВИДАЛЕННЯ ПЛІСНЯВИ після 
зупинки режиму АВТО.

• Якщо функція вимикається ТАЙМЕРОМ ЗВОРОТНОГО ВІДЛІКУ 
або ТАЙМЕРОМ ВИМИКАННЯ, функція AUTO ВИДАЛЕННЯ 
ПЛІСНЯВИ не запускається.
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Індикатор ВИДАЛЕННЯ ПЛІСНЯВИ/
ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ (зелений).

Режим ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ
В цьому режимі виконується автоматичне очищення повітряного фільтру.

< Автоматична робота: заводське налаштування «Увімкн.» >

 Натисніть кнопку  під час роботи.
• На РК-дисплеї при цьому відображується значення .
• Повітряний фільтр очищується автоматично залежно від кількості годин 

роботи (приблизно один раз на день).
• Максимальна тривалість виконання функції ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ складає  

11 хвилин.
• При цьому вмикається індикатор ВИДАЛЕННЯ ПЛІСНЯВИ/ОЧИЩЕННЯ 

ФІЛЬТРУ (зелений) під час роботи.

< Скасування налаштування >

 Натисніть  ще раз.
• На РК-дисплеї при цьому зникне значення . 

< Ручне керування >

 Натисніть , коли пристрій не працює.
• На РК-дисплеї при цьому з'явиться повідомлення «ФІЛЬТР ЧИСТИЙ», 

а потім дисплей перемкнеться в нормальний режим за деякий час.
• При цьому вмикається індикатор ВИДАЛЕННЯ ПЛІСНЯВИ/ОЧИЩЕННЯ 

ФІЛЬТРУ (зелений) під час роботи.

< Вимкнення функції під час виконання >

 Натисніть .
• При цьому згасає індикатор ВИДАЛЕННЯ ПЛІСНЯВИ/ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ.

Примітки щодо автоматичного режиму

5 годин 9 години

24 години або більше

8 годин

18 годин або більше, по загальній тривалості • Функція ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ запускається після зупинки 
пристрою після роботи протягом 18 або більше годин.

• Після того, як кондиціонер повітря пропрацював 24 години 
або більше, функція призупиняється та вмикається функція 
ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ. Після закінчення роботи цієї функції 
кондиціонер перезапускається (включно з функцією 24-ГОДИННА 
ВЕНТИЛЯЦІЯ СВІЖИМ ПОВІТРЯМ).  Стор. 34

Кондиціонер повітря працює.

Виконується режим ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ.
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Примітки щодо режиму ВИДАЛЕННЯ ПЛІСНЯВИ
• Цей режим дозволяє осушити внутрішню частину кондиціонеру повітря при використанні функції ЛИШЕ ВЕНТИЛЯТОР та НАГРІВАННЯ.
• Цей режим дозволяє осушити внутрішню частину кондиціонеру повітря та виконати очищення іонізаційного фільтру для зменшення накопичення плісняви 

та запаху всередині кондиціонеру повітря. Але ця функція не здатна видалити налипання пилу та плісняви.
• Режим НАГРІВАННЯ не запускається, якщо температура зовнішнього повітря складає 24°C або більше, або якщо внутрішня температура вище.
• Горизонтальні жалюзі іноді можуть закриватися для збільшення ефективності осушення всередині кондиціонеру повітря.
• Якщо блимає індикатор ВИДАЛЕННЯ ПЛІСНЯВИ/ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ, очистіть пилозбірник та скиньте індикатор очищення пилозбірника. 

  Стор. 37

Примітки щодо режиму ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ
• В цьому режимі пил збирається в пилозбірник.
• Якщо навколишнє повітря містить олію або нікотин, що можуть потрапити в повітряний фільтр, функція ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ не може забезпечити повне 

очищення фільтру та знадобиться зробити це вручну.
• Повітряні фільтри можна очищати вручну.  Стор. 38
• Якщо температура в приміщенні нижча за 10°C, функція ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ не запускається для захисту повітряного фільтру.
• Функція ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ після функцій ЗВОЛОЖЕННЯ URURU, НАГРІВАННЯ ЗІ ЗВОЛОЖЕННЯМ або ВЕНТИЛЯЦІЯ СВІЖИМ ПОВІТРЯМ може 

виконуватися протягом більш тривалого часу, ніж звичайно, для захисту кондиціонеру повітря.
• Якщо для функції АВТОМАТИЧНЕ ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ встановлено значення «Вимкн.», фільтр не можна повністю очистити, за винятком випадків, 

коли функція ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ виконується щоденно.
• Якщо блимає індикатор ВИДАЛЕННЯ ПЛІСНЯВИ/ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ, очистіть пилозбірник та скиньте індикатор очищення пилозбірника. 

  Стор. 37

< Залежність між функцією ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ та станом індикатору внутрішнього блоку >

Кондиціонер повітря Режим ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ Індикатор ВИДАЛЕННЯ ПЛІСНЯВИ/ОЧИЩЕННЯ 
ФІЛЬТРУ

Працює
Автоматично «Увімкн.» Згасає *1 *2
Автоматично «Вимкн.» Згасає *2

Не працює
Автоматично «Увімкн.», працює Світиться
Автоматично «Вимкн.», працює Світиться
Автоматично «Увімкн./Вимкн.», не працює Згасає

*1 Якщо функція АВТОМАТИЧНЕ ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ запущена після того, як пристрій пропрацював 24 години або довше, засвітиться індикатор 
ВИДАЛЕННЯ ПЛІСНЯВИ/ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ.

*2 Якщо для функції ВИДАЛЕННЯ ПЛІСНЯВИ встановлено значення «Увімкн.», індикатор вмикається.

Підтримання чистоти кондиціонеру повітря
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Інформація про стан приміщення та кондиціонеру повітря
ІНФОРМАЦІЯ
Індикатор, що відображується на РК-дисплеї, надає інформацію про температуру, споживання потужності та 
інші показники.
Вказані зовнішня та внутрішня температура вимірюються біля внутрішнього та зовнішнього блоків.
Дані на індикаторі слід використовувати лише для довідки.

< Відображення інформації >
 Скеруйте пульт дистанційного керування на внутрішній блок та 

натисніть кнопку .
• Утримуйте пульт дистанційного керування скерованим на внутрішній блок протягом 

близько 2 с. 
При цьому внутрішній блок отримує сигнал.

• Значення змінюється у відповідь на кожне натискання кнопки.

Приклад відображення на РК-дисплеї
Якщо внутрішня температура дорівнює 30°C в режимі ОХОЛОДЖЕННЯ З ОСУШЕННЯМ.

Кімнатна температура
Кімнатна вологість

Зовнішня 
температура

Споживання струму 
та потужності

Загальне споживання потужності

Примітки щодо ІНФОРМАЦІЇ
• Загальна потужність відображується у діапазоні до 9999 кВт*год. Якщо загальне споживання перевищує це значення, на індикаторі з'являється 0 кВт*год. 

Також якщо загальна кількість днів роботи пристрою перевищує 999, на індикаторі з'являється значення 0 днів. (Відображується загальний час подання 
живлення на пристрій у днях). Використовуйте ці дані для довідки.

• Споживання потужності відображується з кроком зростання 0,1 кВт*год. до 50 кВт*год., після 50 кВт/год. крок зростання дорівнює 1 кВт*год.
• Внутрішня та зовнішня температури вказуються шляхом визначення температури біля внутрішніх та зовнішніх блоків на базі температур, зафіксованих 

датчиком, встановленим на внутрішньому та зовнішньому блоках.
• Якщо сигнали від пульту дистанційного керування не досягають внутрішнього блоку належним чином, значення, яке відображується на РК-дисплеї, може 

відрізнятися від фактичних робочих показників внутрішнього блоку. Якщо за таких умов натиснути кнопку , режим роботи внутрішнього блоку буде 
змінений згідно з налаштуванням дистанційного пульту керування. 

• Якщо натиснути кнопку , зовнішню температуру не можна виявити, так як при зупинці пристрою, а зовнішня температура відображується як «--». 
У такому випадку ще раз натисніть кнопку .

• На дисплей можна вивести температуру внутрішнього та зовнішнього блоку в діапазоні від –9°C до 39°C.
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Зміна налаштування за замовчуванням

1/12

Налаштування меню
Заводське налаштування за замовчуванням можна змінити залежно від середовища у приміщенні та ваших 
побажань.

< Зміна налаштування >

 Натисніть .

 Натисніть , щоб обрати параметр, а потім натисніть  .

№ Пункти меню Сторінка

1 INTELLIG.EYE AIRFLOW 32

2 Час АВТОМАТИЧНОГО ВИМИКАННЯ 32

3 БРИЗ 32

4 ЗВОЛОЖЕННЯ 32

5 ПРОДОВЖЕННЯ ОСУШУВАННЯ 33

6 ВСТАНОВЛЕНЕ ПОЛОЖЕННЯ 33

7 СКИНУТИ СПОЖИВАННЯ ПОТУЖНОСТІ 33

8 ГУЧНІСТЬ ЗВУКУ 33

9 КОНТРАСТНІСТЬ 34

10 24-ГОДИННА ВЕНТИЛЯЦІЯ СВІЖИМ ПОВІТРЯМ 34

11 АДРЕСА ДИСТАНЦІЙНОГО ПУЛЬТУ КЕРУВАННЯ 34

12 ЗАХИСТ ВІД ДІТЕЙ 34

 Натисніть , щоб обрати параметри, а потім натисніть .
• Щоб встановити функцію 24-ГОДИННА ВЕНТИЛЯЦІЯ СВІЖИМ ПОВІТРЯМ, АДРЕСА 

ДИСТАНЦІЙНОГО ПУЛЬТУ КЕРУВАННЯ або ЗАХИСТ ВІД ДІТЕЙ, натисніть відповідну кнопку та 
утримуйте її натиснутою протягом біля 2 с.

• Після встановлення налаштування знову відкривається вікно меню (за виключенням параметру 
ЗАХИСТ ВІД ДІТЕЙ).

• Якщо протягом 1 хвилини не виконується жодна дія, відкривається вихідне вікно.

< Повернення у попереднє вікно >

 Натисніть .

< Вихід з меню налаштувань >

 Натисніть .
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№ Меню Параметр Опис

1 INTELLIG.EYE 
AIRFLOW

Focus Датчик INTELLIGENT EYE визначає зону присутності людини та регулює напрямок потоку повітря 
в горизонтальній площині для направлення потоку повітря безпосередньо на людину.

Comfort* Датчик INTELLIGENT EYE визначає зону присутності людини та регулює напрямок потоку повітря 
в горизонтальній площині та відводить потік повітря від людини.

< Примітка > 
 � Focus
• Вертикальний напрямок потоку повітря регулюється таким чином, щоб досягти 

максимального потоку повітря.

 � Comfort
• Пристрій направляє потік повітря догори в режимі ОХОЛОДЖЕННЯ та донизу в режимі 

НАГРІВАННЯ.

ОХОЛОДЖЕННЯ

НАГРІВАННЯ

2
Час 
АВТОМАТИЧНОГО 
ВИМИКАННЯ

1 ГОД.*

Пристрій вимикається за 1 годину або за 3 години.

• Ця функція не активується у наступних режимах.

Функції ВИДАЛЕННЯ ПЛІСНЯВИ, ТАЙМЕР 
ШВИДКОГО НАГРІВАННЯ та ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ

Ця функція активується після завершення виконання кожного режиму.
• Ця функція зовсім не активується, якщо встановлено режим 24-ГОДИННА ВЕНТИЛЯЦІЯ СВІЖИМ 

ПОВІТРЯМ.

3 ГОД.

< Примітка >
• Ця функція змінює встановлену температуру на +2°C в режимі ОХОЛОДЖЕННЯ або на –2°C в режимі НАГРІВАННЯ та зупиняє роботу після того, 

як спливає встановлений час, якщо виявляє відсутність людей у приміщенні.
• За 3 хвилини до зупинки роботи індикатор ПРАЦЮЄ починає блимати та починається зменшення потоку повітря. Після цього робота припиняється.
• В цьому режимі робота зупиняється автоматично. Якщо в приміщенні знаходиться маленька дитина або хвора людина, рекомендується перемкнути 

режим АВТОМАТИЧНЕ ВИМИКАННЯ в положення «Вимкн.». (Якщо людина мало рухається, датчик може вирішити, що в приміщенні нікого немає та 
вимкнути кондиціонер повітря).

• Якщо пристрій вимкнено в режимі АВТОМАТИЧНЕ ВИМКНЕННЯ, на РК-дисплеї з'явиться повідомлення ВИМКН.

3 БРИЗ
Авто* Встановлює для функції БРИЗ режим «Авто».

Низький Встановлює для функції БРИЗ режим «Низький».

< Примітка >
• Ця функція дозволяє встановити швидкість повітря, якщо для розподілення потоку повітря у вертикальному напрямку встановлено значення «БРИЗ». 

Якщо вас непокоїть звук роботи пристрою, виберіть швидкість «Низька».

4 ЗВОЛОЖЕННЯ

Авто* Встановлює швидкість зволоження «Авто».

Висока Встановлює швидкість зволоження «Висока».

Низька Встановлює швидкість зволоження «Низька».

< Примітка >
• Ця функція дозволяє встановити швидкість зволоженого повітря в режимах ЗВОЛОЖЕННЯ URURU та НАГРІВАННЯ ЗІ ЗВОЛОЖЕННЯМ. 

Для збільшення швидкості зволоженого повітря встановіть значення «Висока». Якщо вас непокоїть звук роботи пристрою зволоження, виберіть режим 
«Низька».

*Заводське налаштування
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Зміна налаштування за замовчуванням

№ Меню Параметр Опис

5 ПРОДОВЖЕННЯ 
ОСУШУВАННЯ

Увімкн.* Виконується функція ПРОДОВЖИТИ ОСУШЕННЯ.

вимкнений Функція ПРОДОВЖИТИ ОСУШЕННЯ не виконується.

< Примітка > 
• Якщо температура або вологість у приміщенні знижується до значення нижче встановленого, вентилятори внутрішнього та зовнішнього блоків 

зупиняються для збереження комфортного середовища у приміщенні. 
Ця функція активується в режимах ОХОЛОДЖЕННЯ, ОСУШЕННЯ SARARA та ОХОЛОДЖЕННЯ З ОСУШЕННЯМ.

• Якщо для режиму ПРОДОВЖИТИ ОСУШЕННЯ встановлено значення «Увімкн.», при запуску режимів ОХОЛОДЖЕННЯ, ОСУШЕННЯ SARARA або 
ОХОЛОДЖЕННЯ З ОСУШЕННЯМ виконується запуск функції видалення запаху для зменшення неприємного запаху, що надходить від внутрішнього 
блоку. При цьому подача повітря з пристрою відбувається із затримкою 40 с.

• Перш ніж зовнішній блок почне працювати, внутрішня температура може бути вищою за встановлену.

6 ВСТАНОВЛЕНЕ 
ПОЛОЖЕННЯ

 
* Овал, центр

Потік повітря направлено горизонтально, повітря рівномірно розподіляється справа наліво.

Овал, правий кут
Потік повітря направлено горизонтально, вліво.

Овал, лівий кут
Потік повітря направлено горизонтально, вправо.

Центр, горизонталь
Потік повітря направлено горизонтально, повітря рівномірно розподіляється справа наліво.

Правий кут, горизонталь
Потік повітря направлено горизонтально, вліво.

Лівий кут, горизонталь
Потік повітря направлено горизонтально, вправо.

< Примітка >
• Для регулювання напрямку потоку повітря слід ввести дані щодо форми приміщення та положення встановлення внутрішнього блоку за допомогою 

пульту дистанційного керування. Встановіть овал або горизонталь залежно від форми приміщення.
• Якщо правий та лівий кути вказано невірно, напрямок потоку повітря у деяких режимах може регулюватися невірно.
• Діапазон напрямку потоку повітря у горизонтальному напрямку (напрямок потоку повітря можна обрати за допомогою ) змінюватиметься згідно 

з налаштуваннями положення встановлення.

< Інструкції щодо налаштування >

Якщо відстань складає від 2 до 
50 см, встановіть лівий кут.

Якщо пристрій встановлено 
в центрі, встановіть центр.

Якщо відстань складає від 2 до 
50 см, встановіть правий кут.

7
СКИНУТИ 
СПОЖИВАННЯ 
ПОТУЖНОСТІ

Скиньте та 
натисніть 
ЗАСТОСУВАТИ

При цьому загальне споживання потужності буде скинуте до 0 кВт*год.

< Примітка >
• Ця функція дозволяє скинути загальне споживання потужності.
• Щоб перевірити споживання потужності, натисніть .

8 ГУЧНІСТЬ 
ЗВУКУ

Висока Встановлено високу гучність.

Низька* Нормальна гучність.

Вимкнено Гучність вимкнено.

< Примітка >
• Ця функція дозволяє встановити гучність сигналу отримування для внутрішнього блоку.

*Заводське налаштування
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№ Меню Параметр Опис

9 КОНТРАСТНІСТЬ Від 1 до 5
• Встановіть рівень контрастності в діапазоні від 1 до 5. 

Заводське налаштування «3».
• Більше значення відповідає темнішому індикатору.

< Примітка >
• Ця функція дозволяє встановити контрастність РК-дисплея.

10
24-ГОДИННА 
ВЕНТИЛЯЦІЯ 
СВІЖИМ 
ПОВІТРЯМ

Натисніть «Застосувати»
2 с Увімкн. Запускає функцію 24-ГОДИННА ВЕНТИЛЯЦІЯ СВІЖИМ ПОВІТРЯМ

Натисніть ЗАСТОСУВАТИ 
та утримуйте цю кнопку 
натис нутою протягом 2 с. Вимкн.*

Зупиняє функцію 24-ГОДИННА ВЕНТИЛЯЦІЯ СВІЖИМ ПОВІТРЯМ.

< Примітка >
• Навіть якщо ви зупиняєте кондиціонер повітря за допомогою пульту дистанційного керування, вентиляція продовжується протягом 24 годин, аж поки 

ви не перемкнете це налаштування в положення «Вимкн.».
• Функція 24-ГОДИННА ВЕНТИЛЯЦІЯ СВІЖИМ ПОВІТРЯМ запускається автоматично при встановленні вимикача в положення вмикання. 

(Під час роботи індикатор РОБОТА пристрою не світиться. На дисплей пульту дистанційного керування не виводиться жодне повідомлення).
• Якщо виконується лише функція 24-ГОДИННА ВЕНТИЛЯЦІЯ СВІЖИМ ПОВІТРЯМ, то іонізаційний фільтр увімкнути неможливо.
• Якщо функція АВТОМАТИЧНЕ ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ встановлена в положення «Увімкн.» та нормальна робота кондиціонеру повітря зупиняється на 24 години або 

більше, виконання функції 24-ГОДИННА ВЕНТИЛЯЦІЯ СВІЖИМ ПОВІТРЯМ переривається та запускається функція ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ (та виконується протягом 
біля 11 хвилин). Після завершення очищення фільтру виконується повторний запуск функції 24-ГОДИННА ВЕНТИЛЯЦІЯ СВІЖИМ ПОВІТРЯМ.  Стор. 28

11
АДРЕСА 
ДИСТАНЦІЙНОГО 
ПУЛЬТУ 
КЕРУВАННЯ

Натисніть кнопку 
ЗАСТОСУВАТИ  
та утримуйте 
натиснутою 
протягом 2 с. 1*

Для внутрішнього та зовнішнього блоків за замовчуванням встановлюється значення 1.
< Встановлення значення 2 для адреси >

1.  Відкрийте передню панель та увімкніть вимикач.
2. Натисніть  .
3. Натисніть , щоб обрати параметр АДРЕСА ПУЛЬТУ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ, а потім натисніть  .

4. Натисніть , щоб обрати 2.

5.  Натисніть кнопку  та утримуйте натиснутою протягом 2 с та надішліть команду на внутрішній блок. При цьому 
індикатор РОБОТА (зелений) блимає протягом біля 1 хвилини. (Це блимання не означає присутність помилки).

6.  Натисніть вимикач (УВІМКН./ВИМКН.) внутрішнього блоку, коли блимає індикатор РОБОТА.

 

Якщо адресу не можна налаштувати, коли блимає 
індикатор РОБОТА, повторно виконайте цю 
процедуру, починаючи з першого кроку.

Натисніть 
кнопку 
ЗАСТОСУВАТИ 
та утримуйте її 
натиснутою 
протягом 2 с. 2

< Примітка >
• Ця функція дозволяє налаштувати адресу при встановленні 2 внутрішніх блоків в одному приміщенні, якими слід керувати за допомогою 1 дистанційного пульту керування.  

Якщо один внутрішній блок та 1 з 2 пультів дистанційного керування налаштовуються як 2, налаштований пульт дистанційного керування може надсилати сигнал лише на налаштований внутрішній блок.

12 ЗАХИСТ ВІД 
ДІТЕЙ

Натисніть «Застосувати»
2 с  Увімкн.

Натисніть кнопку  та утримуйте її натиснутою протягом біля 2 с, щоб активувати функцію захисту від 
дітей.

Натисніть ЗАСТОСУВАТИ 
та утримуйте цю кнопку 
натис  нутою протягом 2 с. Вимкн.

Натисніть кнопку  та утримуйте її натиснутою протягом біля 2 с, щоб скасувати функцію захисту від 
дітей.

< Примітка >
• Ця функція попереджує помилкове надсилання команд з пульту дистанційного керування дитиною.

виводиться на екран та кнопки вимикаються, за винятком .

*Заводське налаштування
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Очищення (для сервісного персоналу)

Очищення

 ОБЕРЕЖНО
• Зупиніть роботу та вимкніть живлення перемикачем, перш ніж розпочати очищення.
• Для догляду та очищення зверніться до сервісного персоналу.

Передня панель

Датчик INTELLIGENT EYE Іонізаційний фільтр 
 Стор. 36

Пилозбірник/щітка для 
видалення пилу 

 Стор. 37

Фотокаталітичний фільтр 
очищення повітря та видалення 

запахів (чорний)
  Стор. 39

Фільтр на подачі повітря 
(чорний)

 Стор. 39

Повітряний фільтр 
(білий)
(правий та лівий бік)  Стор. 38

Зняття передньої панелі

1. Вимкніть живлення за допомогою 
вимикача.

2. Тримайте панель за обидва кінці та 
відкрийте її до упору.

Передня панель

• Якщо натиснути на панель догори з положення зупинки, панель можна 
бути легко зняти.

3. Зніміть передню панель.
• Потягніть лівий держак передньої панелі назовні, натисніть на панель 

угору та зніміть її. (Правий держак передньої панелі знімається так 
само).

• Після зняття обох держаків передньої панелі потягніть передню панель 
до себе та зніміть її.

Держак передньої панелі

Закріплення передньої панелі

1. Одночасно вставте правий та лівий держак 
передньої панелі в отвори.

Держак передньої 
панелі

Отвір держака

2. Повільно закрийте передню панель та 
натисніть на обидві сторони передньої 
панелі.

Переконайтеся у надійності встановлення передньої панелі.

Передня панель

Коли?
Коли ви виявили бруд або пил.

Усунення
• Обережно протріть м'якою тканиною, змоченою водою або нейтральнім 

рідким миючим засобом.
• Очистіть задню частину передньої панелі.

 ОБЕРЕЖНО
• При зніманні та встановленні передньої панелі стійте на твердій, 

стабільній поверхні та дійте обережно, щоб не впасти.
• При знятті та встановленні передньої панелі міцно тримайте 

панель руками, щоб на дати їй впасти.

Внутрішній блок / датчик INTELLIGENT EYE

Коли?
Коли ви виявили бруд або пил.

Як?
• Обережно протріть її сухою чистою тканиною.
• Очистіть лінзу датчика INTELLIGENT EYE.
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 ОБЕРЕЖНО
• Не торкайтеся алюмінієвих ребер внутрішнього блоку. (Це може спричинити травми).
• Не використовуйте наступні засоби для очищення кондиціонеру повітря. (Це може спричинити деформацію, втрату кольору або появу подряпин).

– Воду температурою понад 40°C – Летючі рідини, такі як бензин, паливо або розчинник 
– Полірувальні суміші – Грубі матеріали, такі як жорсткі щітки

Коли?

Якщо блимає індикатор ТАЙМЕР (помаранчевий) або один раз в сезон.

Індикатор ТАЙМЕР блимає, повідомляючи про те, що іонізаційний фільтр 
потребує очищення, якщо загальна тривалість роботи кондиціонеру повітря 
перевищує 1800 годин. (Індикатор очищення іонізаційного фільтру) 
Очистіть іонізаційний фільтр.
Очищення іонізаційного фільтру вимкнене, коли індикатор блимає.

Як?
1) Замочіть іонізаційний фільтр у теплій або холодній воді (протягом 

1 години).
2) Очистіть пристрій ватною паличкою або м'якою тканиною.  

(Використовуйте гумові рукавички).
3) Промийте пристрій проточною водою та повністю злийте з нього воду.
4) Висушіть пристрій у добре вентильованому затіненому місці (протягом 

біля 1 дня).

Скидання індикатора після чищення.
Поверніть вимикач у положення вмикання та натисніть , а потім 

, коли кондиціонер повітря не працює.  Стор. 8
• При цьому індикатор очищення іонізаційного фільтру згасає.

Якщо пил пристав до голок

Обережно протріть голки від пилу м'яким матеріалом, наприклад ватною 
паличкою, змоченим у воді або нейтральному рідкому миючому засобі.
Потім зітріть пил. Дійте обережно, щоб не пошкодити голки.
Деформовані голки знижують здатність до знищення запахів.

Пил Ватна паличка

Обережно протріть голки, 
у напрямку з нижньої 
частини до кінчика.

Зняття іонізаційного фільтру

 Тримайте іонізаційний фільтр за тримачі та 
потягніть його на себе.

Тримач

Іонізаційний фільтр

Встановлення іонізаційного фільтру

 Вставте іонізаційний фільтр до упору.

Увага
• Якщо неможливо повністю видалити бруд або пил, додайте 

невелику кількість нейтрального рідкого миючого засобу до теплої 
або холодної води та замочіть в ній фільтр.

• Дійте згідно з інструкціями щодо використання миючого засобу. 
Ретельно промийте іонізаційний фільтр водою після використання 
миючого засобу для видалення залишків.

• Дійте обережно, щоб не залишити волокон на пристрої. (Наявність 
волокон може спричинити несправність пристрою).

• Не розбирайте іонізаційний фільтр.

Іонізаційний фільтр

Оч
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Очищення (для сервісного персоналу)

Пилозбірник/щітка для видалення пилу
Коли?

При цьому блимає індикатор ВИДАЛЕННЯ ПЛІСНЯВИ/ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ (зелений).

Блимає індикатор ВИДАЛЕННЯ ПЛІСНЯВИ/ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ, що 
свідчить про те, що пилозбірник слід очистити через накопичення пилу, 
або про те, що щітка для видалення пилу забруднилася під час виконання 
функції ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ (автоматично або вручну). (Індикатор 
очищення пилозбірника) Очистіть пилозбірник. 
Якщо світиться цей індикатор, робота в режимі ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ 
неможлива.

Як?
• Видаліть пил пилососом або промийте водою.
• Якщо пилозбірник миється водою, добре висушіть його у затіненому 

місці.

Скидання індикатора після чищення.

Поверніть вимикач у положення вмикання та натисніть , а потім 

, коли кондиціонер повітря не працює.  Стор. 8
• При цьому індикатор очищення пилозбірника згасає.

Зняття пилозбірника

1. Зсуньте правий та лівий виступ-фіксатор 
(синій) всередину та повільно потягніть 
пилозбірник на себе обома руками.

Фіксуючий виступФіксуючий виступ Пилозбірник

2. Відкрийте пилозбірник.

2) Поверніть кришку, 
щоб відкрити пилозбірник.

OPEN

1) Зсуньте кришку (темно-сіра) 
у напрямку  та розблокуйте 
замок.

Кришка

Кришка

Не нахиляйтеся, 
оскільки тут 
накопичується пил. Тіло

< Зняття або закріплення щітки для видалення пилу >
1) Потягніть центр щітки для видалення пилу.
2) Вийміть щітку з отворів правого та лівого тримача.
3) Витягніть щітку для видалення пилу.  

Щоб встановити щітку, вставте її в отвори тримачів та натисніть, 
щоб вставити її в пилозбірник.

Щітка для видалення пилу

Отвір держакаОтвір держака

Не торкайтеся 
гострих кінчиків 
щетинок.

 ОБЕРЕЖНО

Переконайтеся в тому, що щітку для видалення пилу надійно 
зафіксовано на місці. 
В інакшому випадку вона може не обертатися, а функція 
ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ не працювати.

Закріплення пилозбірника

1. Закрийте пилозбірник та зсуньте кришку, 
щоб зафіксувати його.

OPEN
Зсуньте кришку 
в зворотному 
напрямку відносно .

2. Тримайте пилозбірник двома руками та 
закріпіть його в пристрої так, щоб щітка для 
видалення пилу була направлена в бік 
кондиціонеру повітря.

3. Зсуньте виступи-фіксатори на обох кінцях 
назовні.

Якщо виступи не будуть надійно зафіксовані, функція ОЧИЩЕННЯ 
ФІЛЬТРУ буде працювати невірно.
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При очищенні фільтрів відкрийте передню панель та вийміть пилозбірник.

Повітряний фільтр (білий)

Якщо функцію АВТОМАТИЧНЕ ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ встановлено 
в положення «УВІМК»., здебільшого інші дії не потрібні.  Стор. 28
Якщо ви виявили, що повітряний фільтр забруднено, наприклад олією або 
нікотином, або функцію АВТОМАТИЧНЕ ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ встановлено 
в положення «Вимк.», очистіть фільтр.

Коли?
Коли ви виявили бруд або пил.

Як?
• Видаліть пил пилососом.
• Якщо повністю видалити бруд або пил неможливо, замочіть фільтр 

у теплій воді з додаванням нейтрального рідкого миючого засобу та 
протріть губкою.

• З помитого фільтру слід злити воду.
• Протріть фільтр рукою та повністю висушіть у затіненому місці.

Увага
• Не розбирайте повітряний фільтр.

Зняття повітряного фільтру

1. Витягніть жовту раму, що тримає фільтр 
(донизу).

• На кожному боці рами є виступи.

PULL

Жовта рама, що тримає фільтр

Потягніть вниз

2. Витягніть повітряний фільтр.
1) Візьміться за виступ PULL на блоці індикатора (чорного) та спрямуйте 

пристрій догори.
2) Підніміть тримачі повітряного фільтру (сині) вгору та вперед.
3) Потягніть тримачі донизу.

PULL

1)

2)

3)
Повітряний фільтрБлок індикатора (чорний)

Тримачі (сині)

Встановлення повітряного фільтру

1. Тримайтеся за тримачі (сині) та вставте 
фільтр у направляючу.

• Після закріплення повітряного фільтру спрямуйте блок індикатора 
(чорний) донизу. 

Направляюча

Блок індикатора (чорний)

Тримачі (сині)

2. Натисніть на жовту раму, що тримає 
фільтр, до клацання.

PULL

Жовта рама, що тримає фільтр

Якщо рама зафіксована неналежним чином, передня панель може 
біти пошкоджена.
Після очищення запустіть функцію ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ, щоб 
переконатися в тому, що фільтр працює вірно.  Стор. 28
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Очищення (для сервісного персоналу)

Фотокаталітичний фільтр очищення повітря 
та видалення запахів (чорний)

Коли?
Коли ви виявили пил.

Як?
• Видаліть пил пилососом.

Увага
• Ніколи не мийте фільтр водою.

Зняття фотокаталітичного фільтру очищення повітря 
та видалення запахів

1. Зніміть правий повітряний фільтр.  Стор. 38

2. Підніміть тримач та витягніть фільтр 
з виступів.

Фотокаталітичний фільтр очищення 
повітря та видалення запахів

Тримач

Виступи

Встановлення фотокаталітичного фільтру очищення 
повітря та видалення запахів

 Поверніть фотокаталітичний фільтр 
очищення повітря та видалення запахів 
на місце.

• Повісьте фотокаталітичний фільтр очищення повітря та видалення 
запахів на виступи кондиціонера повітря.

Виступи

Якщо фотокаталітичний фільтр очищення повітря та видалення 
запахів встановлено невірно, функція ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ не 
буде виконуватися належним чином.
Після очищення запустіть функцію ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ, щоб 
переконатися в тому, що фільтр працює вірно.  Стор. 28

• Утилізуйте використані фільтри як нелегкозаймисті відходи
• Щоб замовити фільтр очищення повітря та видалення запахів, 

зверніться до магазину, в якому ви придбали кондиціонер повітря.

Елемент Фільтр очищення повітря та видалення запахів 
(з рамою), 1 комплект

Каталожний номер KAF046A41

Фільтр на подачі повітря (чорний)

Коли?
Коли ви виявили бруд або пил.

Як?
• Видаліть пил пилососом. 
• Якщо повністю видалити пил не вдається, замочіть фільтр (з рамою) 

у теплій або холодній воді протягом біля 10–15 хвилин, а потім помийте 
його.

Увага
• Не тріть фільтр.
• Після замочування злийте з фільтру на подачі води воду та добре 

висушіть його у затіненому місці.

Зняття фільтру на подачі повітря

1. Зніміть ліву частину повітряного фільтру.  
  Стор. 38

2. Підніміть жовту раму, що тримає фільтр, 
тримайте його за тримачі та потягніть його 
вперед.

Жовта рама,  
що тримає фільтр

Фільтр на подачі 
повітряТримач

Встановлення фільтру на подачі повітря

 Поверніть фільтр на подачі повітря 
в оригінальне положення.

• Направте  на фільтрі догори та вставте фільтр на подачі повітря до 
клацання.

Після очищення запустіть функцію ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ, 
щоб переконатися в тому, що фільтр працює вірно.  Стор. 28

При очищенні фільтрів відкрийте передню панель та вийміть пилозбірник.
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Якщо блимає індикатор РОБОТА (зелений)

Індикатор РОБОТА (зелений)

Якщо блимає індикатор ТАЙМЕР 
(помаранчевий)  Стор. 36

Якщо блимає індикатор ВИДАЛЕННЯ 
ПЛІСНЯВИ/ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ (зелений)  
  Стор. 37

Dummy

Увага
• Якщо натиснути кнопку  та 

тримати її натиснутою протягом біля 
5 с, коли індикатор РОБОТА не 
блимає, на дисплеї з'являється 
значення «00». 

• Інші можливі несправності. 
 Стор. 41 - 45

Якщо блимає індикатор РОБОТА (зелений), поверніть вимикач 
у положення вимкнення. Приблизно за 1 хвилину знову 
поверніть його в положення вмикання та запустіть пристрій.
Якщо індикатор РОБОТА продовжує блимати, перевірте код помилки згідно з кроками, наведеними 
нижче, та вжийте необхідних заходів.

< Перевірка коду помилки >
1. Утримуйте пульт дистанційного керування 

скерованим на внутрішній блок, натисніть та 
утримуйте натиснутою кнопку  протягом 
близько 5 с.
• При цьому на РК-дисплеї буде відображено код помилки.

2. Перевірте код помилки та вжийте наведених нижче заходів.
Коди помилки Перевірте роботу та функції

A5
Повітряний фільтр забруднено олією або пилом?
• Зупиніть роботу та запустіть функцію ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ.  

  Стор. 28

Вимкніть живлення за допомогою вимикача та знову увімкніть його. Потім запустіть роботу.

E7
У вентилятор зовнішнього блоку потрапив сторонній предмет?
• Вимкніть живлення за допомогою автоматичного вимикача та видаліть 

сторонні предмети. 

F3,F6,L3,L4,L5
Вихід повітря на зовнішньому блоці заблоковано автомобілем або 
іншим предметом?
• Вимкніть живлення за допомогою вимикача та усуньте перешкоду. 

Поверніть вимикач у положення вмикання та запустіть роботу.

Інші коди помилок Перевірте назву моделі (або код помилки*) та зверніться до сервісного 
центру.

3. Знову перевірте індикатор РОБОТА та вжийте наведених нижче 
заходів.

Індикатор РОБОТА Дія

Світиться Продовжуйте роботу деякий час, якщо індикатор РОБОТА не почне 
блимати, продовжуйте користуватися кондиціонером повітря.

Знову блимає Перевірте назву моделі (або код помилки*) та зверніться до сервісного 
центру.

< * Перевірка коду помилки >

 Натисніть кнопку  ще раз, коли код 
помилки відображується на РК-дисплеї.
• При цьому на РК-дисплеї буде відображено 4-розрядний код помилки. 

Якщо назву моделі на внутрішньому блоці перевірити не можна, 
використайте цей код помилки для подання запиту.

Наступний код помилки вказує на присутність помилки зволожувального пристрою або деяких 
датчиків. У цьому випадку доступні лише функції ОХОЛОДЖЕННЯ та НАГРІВАННЯ. Якомога скоріше 
зверніться до сервісного центру.

PH, PA, P9, CC, CA, U7

За потреби
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Часті питання
Внутрішній блок

Горизонтальні жалюзі починають рухатися не 
відразу.

• Кондиціонер повітря регулює положення горизонтальних жалюзі. 
Горизонтальні жалюзі незабаром почнуть рухатися.

Кондиціонер повітря припиняє створювати потік 
повітря під час роботи.

• Після досягнення встановленої температури потік повітря 
знижується, а робота припиняється, щоб запобігти викиду холодного 
повітря (при нагріванні) або для запобігання зростанню вологості (при 
охолодженні). Робота буде продовжена автоматично після зростання 
або зниження температури всередині приміщення. 

Робота не відновлюється протягом довгого часу.

 � Якщо натиснуто кнопку АВТО, кнопки роботи або кнопку ЛИШЕ 
ВЕНТИЛЯТОР незабаром після припинення роботи. 

 � Якщо режим обрано повторно.
• Ця функція призначена для захисту кондиціонера повітря. 

Почекайте близько 3 хвилин.

Робота в режимі НАГРІВАННЯ зупиняється раптово 
та чути звук рухомого потоку.

• Зовнішній блок накопичує тепло з навколишнього повітря. Режим 
НАГРІВАННЯ запускається після накопичування тепла зовнішнім 
блоком. Почекайте близько 3–10 хвилин.

Звичайні звуки

 � Шипіння
• Цей звук виникає, коли створюється зволожене або вентильоване 

повітря.
• Звук роботи залежить від зовнішньої температури та вологості.

 � Гуркіт
• Цей звук супроводжує вентиляцію. (Коли вентиляція виконується 

разом з режимом ОХОЛОДЖЕННЯ/НАГРІВАННЯ, можна зупинити 
лише режим вентиляції).  Стор. 24

 � Шипіння або тріск
• Цей звук супроводжує роботу іонізаційного фільтру.

 � Шелестіння
• Цей звук виникає через тертя щіткою для видалення пилу 

з повітряного фільтру в режимі ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ.

 � Клацання, коли кондиціонер повітря працює або не працює
• Цей звук виникає через роботу електричних компонентів або 

клапана, який контролює потік холодоагенту.

 � Звук потоку води
• Цей звук виникає через те, що в кондиціонері повітря тече 

холодоагент.
• Цей звук нагадує звук перекачування води в кондиціонері повітря 

та лунає при викачуванні води з кондиціонеру повітря в режимах 
охолодження або осушення.

 � Звук видування
• Цей звук виникає при змінені напрямку потоку холодоагенту 

в кондиціонері повітря.

 � Звук, що нагадує роботу годинника
• Цей звук виникає при невеликому розширенні або скороченні 

частин кондиціонеру повітря через зміну температури.

 � Цокання
• Цей звук виникає всередині кондиціонеру повітря, коли вентилятор 

працює в закритому приміщенні. Гучність цього звуку може 
знижуватися при відкритих вікнах або при зупинці вентилятора. 

 � Свистіння
• Цей звук виникає через рух потоку холодоагенту під час виконання 

функції розморожування.

Зовнішній блок
Зовнішній блок виділяє воду або пару.
 � В режимі НАГРІВАННЯ

• Намерзання, що виникає на зовнішньому блоці, розтоплюється та перетворюється на воду або 
пару, коли кондиціонер повітря працює в режимі розморожування.

 � При ОХОЛОДЖЕННІ або ОСУШЕННІ в режимі SARARA
• Волога, що міститься в повітрі, конденсується та перетворюється на воду на холодних поверхнях 

трубопроводу зовнішнього блоку, а потім перетворюється на краплі.
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Пошук несправностей та їх усунення (для сервісного персоналу)
Перед поданням запиту про ремонт перевірте наступне.
Якщо проблема не усунена, звертайтеся до сервісного центру.

Нормальне явище
Ці випадки не є несправностями.

Перевірено
Виконайте повторну перевірку, перш ніж звернутися 
до особи, відповідальної за ремонт.

Кондиціонер повітря не працює
Випадок Опис/місце перевірки

Робота розпочата в режимі ОЧИЩЕННЯ 
ФІЛЬТРУ.

• Повітряний фільтр повертається в нормальне положення. Почекайте біля 3 хвилин.

Робота розпочата негайно після зупинки 
режиму ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ.

Кондиціонер повітря не працює. 
[Індикатор РОБОТА не світиться]

• Спрацював автоматичний вимикач або згорів запобіжник?
• Відсутнє живлення?
• У дистанційний пульт керування вставлено батареї?
• Адреса внутрішнього блоку відповідає адресі дистанційного пульту керування? Повторно налаштуйте 

адресу.  Стор. 34

Кондиціонер повітря не працює. 
[Блимає індикатор РОБОТА]

• Вимкніть живлення за допомогою автоматичного вимикача, потім увімкніть кондиціонер за допомогою 
пульту дистанційного керування. 
Якщо індикатор РОБОТА знову блимає, перевірте код помилки та зверніться до сервісного центру.  
  Стор. 40

Кондиціонер повітря припиняє роботу
Випадок Опис/місце перевірки

Робота раптово зупиняється.  
[Індикатор РОБОТА світиться]

• Для захисту системи кондиціонер повітря може припинити роботу при раптовій значній зміні напруги. 
Приблизно за 3 хвилини робота відновлюється

Робота раптово зупиняється.  
[Блимає індикатор РОБОТА]

• Щось блокує вхід або вихід повітря на внутрішньому або зовнішньому блоці. 
Вимкніть пристрій за допомогою автоматичного вимикача, а потім усуньте перепону. Потім увімкніть 
пристрій за допомогою пульту дистанційного керування. Якщо індикатор РОБОТА знову блимає, 
перевірте код помилки та зверніться до сервісного центру.  Стор. 40

Кондиціонер повітря не припиняє роботу
Випадок Опис/місце перевірки

Кондиціонер повітря продовжує роботу 
навіть після зупинки режиму 
ОХОЛОДЖЕННЯ З ОСУШЕННЯМ 
SARARA або ОХОЛОДЖЕННЯ 
З ОСУШЕННЯМ.

• Це стається, коли пристрій знаходиться в режимі АВТОМАТИЧНА РОБОТА З ВИДАЛЕННЯМ ПЛІСНЯВИ. 
Щоб зупинити режим ВИДАЛЕННЯ ПЛІСНЯВИ, натисніть   . 
Якщо режим АВТОМАТИЧНАЯ РОБОТА З ВИДАЛЕННЯМ ПЛІСНЯВИ не потрібна, натисніть «Вимкн.».  
  Стор. 27

Кондиціонер повітря продовжує 
працювати навіть після зупинки.

 � Негайно після зупинки кондиціонеру повітря
• Це стається в ході виконання розмороження (вночі). (Якщо встановлено ТАЙМЕР ШВИДКОГО 

НАГРІВАННЯ).  Стор. 21
• Вентилятор зовнішнього блоку продовжує обертатися ще близько 1 хвилини для захисту системи. 

 � Коли кондиціонер повітря не працює
• Якщо зовнішня температура висока, вентилятор зовнішнього блоку починає обертатися для захисту 

системи.
• Якщо увімкнено функцію 24-ГОДИННА ВЕНТИЛЯЦІЯ СВІЖИМ ПОВІТРЯМ, кондиціонер повітря 

безперервно виконує вентиляцію при вимкненому індикаторі РОБОТА, навіть після зупинки іншої 
функції.

• Це стається, коли відбувається попереднє нагрівання для запуску ТАЙМЕРА ШВИДКОГО 
НАГРІВАННЯ.  Стор. 21

• Це стається, коли пристрій знаходиться в режимі ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ. Почекайте біля 11 хвилин.  
  Стор. 28
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Повітря в приміщенні не охолоджується або не нагрівається
Випадок Опис/місце перевірки

Повітря не виходить.  � В режимі НАГРІВАННЯ
• Кондиціонер прогрівається. Почекайте 1–4 хвилини.
 � При ОХОЛОДЖЕННІ або ОСУШЕННІ в режимі SARARA/ОХОЛОДЖЕННІ З ОСУШЕННЯМ
• Якщо для потоку повітря встановлено параметр «АВТО», вмикається функція попередження виділення 

запаху, який накопичився у внутрішньому блоці. Це перешкоджає негайному виходу повітря після 
запуску роботи. Почекайте біля 40 с  Стор. 14

Повітря не виходить /  
Повітря виходить.

 � Встановлено відповідний потік повітря?
• Встановлено низьку швидкість повітря, наприклад вибрано режим «Тихий режим внутрішнього блоку» 

або «1»? Встановіть більшу швидкість повітря.
 � Встановлено правильну температуру?
 � Напрямок потоку повітря відрегульовано вірно?

Повітря виходить. • Є меблі безпосередньо під внутрішнім блоком або біля нього?
• Кондиціонер повітря працює в режимі ЕКОНОМ?  Стор. 25
• Фільтри забруднені?
• Щось блокує вхід або вихід повітря на внутрішньому або зовнішньому блоці.
• Вікно або двері відкриті?
• Випускний вентилятор працює?
• Одночасно працює вентилятор та кондиціонер повітря?  Стор. 24

Повітря має запах
Випадок Опис/місце перевірки

Робота кондиціонера повітря 
супроводжується запахом.

• Кондиціонер повітря може переносити запах знадвору. Вимкніть функцію зволоження та усуньте причину 
запаху.

• Якщо увімкнено режим ОСУШЕННЯ SARARA, вологість може тимчасово збільшуватися та може 
з'явитися запах.

• Запахи з приміщення, накопичені в пристрої, з'являються разом з потоком повітря.  
Рекомендуємо почистити внутрішній блок. Зверніться до сервісного центру.

• Повітря, що виходить з пристрою, може мати запах через невелику кількість озону. Однак цей запах 
незначний та не є небезпечним для вашого здоров'я.

• Це стається, коли пристрій знаходиться в режимі ВИДАЛЕННЯ ПЛІСНЯВИ.  Стор. 27

Звичайні звуки
Випадок Опис/місце перевірки

В режимі зволоження лунає звук.  � Гучний звук роботи
• В режимі НАГРІВАННЯ ЗІ ЗВОЛОЖЕННЯМ виконується запуск пристрою зволоження, через що 

рівень шуму в приміщенні трохи збільшується. Цей звук створюється через специфіку режиму 
зволоження та стає гучнішим при збільшенні потоку повітря.

• В режимі вентиляції свіже повітря забирається знадвору. Це може призвести до появи занадто гучних 
звуків. Також трохи збільшується гучність звуку роботи.  Стор. 24

 � Зміна звуку роботи
• Це стається при запуску або зупинці вентилятора зволоження.
• Можлива поява гучних звуків знадвору.

Звук тривалий час надходить із 
зовнішнього блоку, навіть після зупинки 
функції зволоження.

• Для захисту кондиціонера повітря зволожувальний вентилятор продовжує обертатися протягом близько 
ще 3 хвилин після зупинки роботи.

З'явився туман
Випадок Опис/місце перевірки

З внутрішнього блоку виходить туман. • Це стається у випадку, коли повітря в приміщенні охолоджується до стану туману через контакт 
з потоком холодного повітря в режимі ОХОЛОДЖЕННЯ або в іншому режимі.

• Це стається через те, що повітря в приміщенні охолоджується теплообмінником та виникає туман під час 
розморожування.

Пошук несправностей та їх усунення (для сервісного персоналу)
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Дистанційний пульт керування
Випадок Опис/місце перевірки

Пристрій не отримує сигналів від пульту 
дистанційного керування або має низьку 
чутливість.

• Можливо вичерпано заряд батареї.  
Замініть батареї новими батареями AA LR6 (лужними).  
Додаткові відомості див. в розділі «Підготовка до роботи».  Стор. 9

Низька яскравість РК-дисплею, він не 
працює або працює з помилками.

Починають працювати інші електричні 
пристрої.

• Якщо пульт дистанційного керування активує інші електричні пристрої, відсуньте їх подалі або зверніться 
до сервісного центру.

Одночасно запускається 2 кондиціонера 
повітря.

• Якщо це не потрібно, змініть адреси.  Стор. 34

Дисплей
Випадок Опис/місце перевірки

Кондиціонер повітря працює навіть тоді, 
коли індикатор РОБОТА не світиться.

• Яскравість індикаторів внутрішнього блоку встановлено на «Вимкн.»?  Стор. 10

Індикатори внутрішніх блоків не 
світяться.

• Встановлено низьку яскравість індикаторів внутрішнього блоку?  Стор. 10

Якщо роботу запущено, індикатор 
РОБОТА блимає деякий час, а потім 
світиться безперервно.

• Перевірте код помилки та зверніться до сервісного центру.  Стор. 40

Блимає індикатор ТАЙМЕР. • Очистіть іонізаційний фільтр.  Стор. 36

Блимає індикатор ВИДАЛЕННЯ 
ПЛІСНЯВИ/ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ.

• Очистіть пилозбірник.  Стор. 37

Блимає індикатор ВИДАЛЕННЯ 
ПЛІСНЯВИ/ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ 
навіть після очищення пилозбірника.

• Скиньте індикацію очищення пилозбірника. Якщо індикатор ВИДАЛЕННЯ ПЛІСНЯВИ/ОЧИЩЕННЯ 
ФІЛЬТРУ все одно блимає, зверніться до сервісного центру.

Функція ОЧИЩЕННЯ ІОНІЗАЦІЙНОГО ФІЛЬТРУ
Випадок Опис/місце перевірки

Є ознаки підгоряння на металічній 
частині іонізаційного фільтру.

• Це ознаки нормальної роботи іонізаційного фільтру.

Неможливо виконати функцію 
ОЧИЩЕННЯ ІОНІЗАЦІЙНОГО ФІЛЬТРУ.

• Відкрито передню панель?  
Закрийте передню панель.  Стор. 35

• Іонізаційний фільтр надійно встановлено? 

Зник звук очищення іонізаційного 
фільтру.

• Кінчик голки іонізаційного фільтру забруднився?  
Очистіть голку.  Стор. 36

• Іонізаційний фільтр зупиняється, коли температура в приміщенні наближається до встановленої, а також 
знижується потік повітря.

Датчик INTELLIGENT EYE
Випадок Опис/місце перевірки

Датчик не працює. • Датчик прогрівається протягом близько 2 хвилин після запуску роботи. Трохи почекайте.
• Датчик не виявляє слабкі рухи, наприклад рухи сплячої людини або малих дітей.
• Датчик може працювати з помилками, якщо в приміщенні жарко. 
• Навіть якщо температура в приміщенні низька, датчик може погано виявляти людей в холодному одязі, 

які зайшли в приміщення знадвору в зимовий період. Датчик погано працює, особливо якщо людина 
вдягнена в товстий одяг.

• Датчик погано працює, якщо використовується підлоговий обігрівач або електричний килим.
• Переконайтеся в тому, що передня панель належним чином зафіксована на місці. Якщо вона 

встановлена не повністю, зона роботи датчика INTELLIGENT EYE може бути меншою.
• Якщо передня панель брудна, датчик може не працювати. Очистіть передню панель.  Стор. 35
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Пошук несправностей та їх усунення (для сервісного персоналу)
Режим ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ

Випадок Опис/місце перевірки

Функція ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ не 
працює.

• Для захисту повітряного фільтру функція ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ не виконується, якщо температура 
в приміщенні дорівнює 10°C або менше.  Стор. 29

• При цьому блимає індикатор ВИДАЛЕННЯ ПЛІСНЯВИ/ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ. Очистіть пилозбірник 
та скиньте індикацію очищення пилозбірника.  Стор. 37

Режим ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ 
виконується протягом занадто 
тривалого часу.

• Ця функція призначена для захисту кондиціонера повітря. 
Після того, як зупиняється функція зволоження або вентиляції, функція ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ 
виконується тільки після зупинки вентилятора зволоження. Почекайте біля 15 хвилин.

Функція ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ 
не зупиняється.
[Індикатор ВИДАЛЕННЯ ПЛІСНЯВИ/
ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ не світиться]

 � Після ручного зупинення роботи
• Повітряний фільтр повертається в нормальне положення. Почекайте біля 3 хвилин.

Повітряний фільтр залипає під час 
роботи в режимі ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ.

• Переконайтеся, що фільтрувальна секція повітряного фільтру не деформована.
• Переконайтеся, що повітряний фільтр, фотокаталітичний фільтр очищення повітря та видалення запахів 

та пилозбірник правильно закріплені.  Стор. 37 - 39

Якщо фільтрувальна секція повітряного фільтру деформована, зверніться до сервісного центру.
При виконанні функції ОЧИЩЕННЯ 
ФІЛЬТРУ виникає гучний шум.

Повітряний фільтр залишається 
забрудненим після виконання функції 
ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ.

• В пилозбірнику накопичилося занадто багато пилу?  Стор. 37
• Тютюнові смоли не видаляються повністю. Очистіть повітряний фільтр.  Стор. 38

Інші
Випадок Опис/місце перевірки

Холодне повітря виходить з 
кондиціонеру повітря, коли запущено 
функцію ОСУШЕННЯ SARARA.

• Ця функція дозволяє швидко знизити вологість.

Тепле повітря виходить з кондиціонеру 
повітря, коли запущено функцію 
ЗВОЛОЖЕННЯ URURU.

• Кондиціонер повітря може виконати операцію НАГРІВАННЯ в слабкому режимі, коли знижується 
температура в приміщенні.

Горизонтальні жалюзі не закриваються, 
коли зупиняється робота.

• Хтось торкався горизонтальних жалюзі під час роботи кондиціонера повітря? 
Увімкніть кондиціонер та вимкніть його ще раз, щоб належним чином закрити горизонтальні жалюзі.

Кондиціонер повітря раптово 
запускається та показує ознаки дивної 
поведінки під час роботи.

• Можлива несправність кондиціонеру повітря через блискавку або радіо перешкоди. 
Якщо кондиціонер повітря працює несправно, вимкніть живлення за допомогою вимикача та 
перезапустіть роботу за допомогою пульту дистанційного керування.

Примітки щодо умов роботи
• Кондиціонер повітря завжди споживає невелику кількість електроенергії, навіть коли не працює.
• Якщо робота продовжується за будь яких умов, що відрізняються від вказаних нижче в таблиці:

− Запобіжний пристрій може активувати зупинку роботи.
− У внутрішньому блоці може з'явитися роса та з нього можуть падати краплі при виборі режиму ОХОЛОДЖЕННЯ або ОСУШЕННЯ SARARA.

ОХОЛОДЖЕННЯ ОСУШЕННЯ SARARA НАГРІВАННЯ ЗВОЛОЖЕННЯ URURU
Зовнішня температура –10-43°C 18-42°C –20-24°C –10-24°C
Кімнатна температура 18-32°C 18-30°C 10-30°C 12-30°C
Кімнатна вологість 80% макс. 80% макс. 70% макс. 70% макс.
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Негайно зверніться до сервісного центру

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ
 � Якщо виникає аномалія (наприклад, з'являється запах горілого), зупиніть роботу та вимкніть автоматичний вимикач.

• Продовження неналежної роботи може спричинити несправності, ураження електричним струмом або пожежу.
• Зверніться до сервісного центру, в якому ви придбали кондиціонер повітря.

 � Не намагайтеся ремонтувати або модифікувати кондиціонер повітря самостійно.
• Неналежна робота може спричинити ураження електричним струмом або пожежу.
• Зверніться до сервісного центру, в якому ви придбали кондиціонер повітря.

Якщо виникає одна з наступних ознак, негайно зверніться до сервісного центру.

• Занадто висока температура або пошкодження силового шнура.
• Під час роботи чути аномальні звуки.
• Автоматичний вимикач, запобіжник або пристрій захисного відключення 

занадто часто спрацьовують. 
• Часто виникає несправність перемикача або кнопки.
• Відчувається запах горілого.
• З внутрішнього блоку витікає вода.

Вимкніть живлення за допомогою 
автоматичного вимикача та зверніться 
до сервісного центру.

 � Після зникнення живлення
• Кондиціонер повітря автоматично продовжує роботу приблизно за 3 хвилини. Трохи почекайте.
• Якщо функція АВТОМАТИЧНИЙ ПЕРЕЗАПУСК знаходиться в стані Вимкн., запустіть функцію за допомогою пульту дистанційного керування.

 � Блискавка
• Якщо блискавка може влучити в суміжні зони, зупиніть пристрій та встановіть перемикач в положення вимикання для захисту системи.

 � Якщо пристрій не використовується протягом тривалих періодів
1) Запустіть функцію ВИДАЛЕННЯ ПЛІСНЯВИ в сонячний день, щоб добре висушити блок зсередини. (Виконання функції ВИДАЛЕННЯ ПЛІСНЯВИ.  

  Стор. 27  )
2) Після зупинення функції поверніть вимикач кондиціонеру повітря в положення вимикання.
3) Вийміть батареї з пульту дистанційного керування.

• Щоб продовжити використання кондиціонеру повітря, поверніть вимикач в положення вмикання. Кондиціонер повітря виконує перевірку роботи 
кожного компоненту. 

Вимоги до утилізації

Ваш виріб та батареї, що постачаються разом з пультом, відмічені цим символом. Він означає, що електричні та електронні пристрої та 
батареї забороняється утилізувати разом із загальними побутовими відходами. 
На батареях також за цим символом є символ хімічної речовини. Цей символ означає, що батарея містить важкий метал понад певної 
концентрації. Можливі хімічні символи:

 � Pb: свинець (>0,004%).
Забороняється розбирати систему власноруч: демонтаж виробу й роботу з холодоагентом, маслом та іншими вузлами повинен виконувати спеціаліст 
зі встановлення згідно з відповідним місцевим та національним законодавством.
Повторне застосування, утилізація та відновлення пристроїв та батарей здійснюються у спеціалізованому закладі з обробки.
Правильна утилізація даного пристрою дозволить запобігти можливим шкідливим наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей.
Для отримання додаткової інформації зверніться до особи, відповідальної за встановлення або до місцевого органу влади.

Важлива інформація щодо використання холодоагенту
• Цей виріб містить фторовані парникові гази, що регулюються Кіотським протоколом. 

Тип холодоагенту: R32 
Значення GWP(1): 550* 
(1) GWP = потенціал глобального потепління

• Може знадобитися періодично перевіряти пристрій на наявність витоків холодоагенту залежно від європейського або місцевого законодавства. 
Для отримання додаткової інформації зверніться до місцевого дилера.
* Це значення визначено у відповідності до норм щодо газів F (842/2006).
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