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Пульт дистанційного керування

Режим SMART (інтелектуальний) 
(не використовується в системах із 
декількома кондиціонерами)
Застосовуються для переходу в режим нечіткої логіки, 
незалежно від того, чи працює в цей час кондиціонер.
POWER (живлення)
Натискання цієї кнопки призводить до ввімкнення системи 
(якщо вона підключена до джерела живлення) або до її 
зупинки (якщо вона в цей час перебувала в робочому 
стані).

SUPER
Кнопка використовується для активації або 
відключення режиму швидкого охолодження/
нагрівання (у режимі швидкого охолодження 
вентилятор працює з високою швидкістю обертання, а 
температура автоматично встановлюється на позначці 
16 °C; у режимі швидкого нагрівання вентилятор 
також працює з високою швидкістю, а температура 
автоматично встановлюється на рівні 30 °C)
IFEEL
Кнопка використовується для налаштування режиму 
IFEEL. Натисніть кнопку один раз, щоби ввімкнути функцію 
IFEEL. Натисніть кнопку знову, щоби відключити цю 
функцію. Якщо не вдається відключити режим IFEEL, 
тримайте цю кнопку натиснутою приблизно 5 с.

        SWING
Кнопка використовується для регулювання 
положення жалюзі по вертикалі та встановлює 
бажаний напрямок потоку повітря вгору/вниз.

8° HEAT (додаткова опція)
Кнопка використовується для налаштування режиму 
чергового нагрівання 8° HEAT.

QUIET
Кнопка використовується для налаштування 
та вимикання економічного режиму.

SLEEP
Кнопка використовується для налаштування та 
вимикання режиму очікування.

FAN
Кнопка використовується для вибору швидкості 
обертання вентилятора в такій послідовності: 
автоматично, більш висока, висока, середня, низька 
та більш низька.

         SWING
Кнопка використовується для регулювання 
положення жалюзі по горизонталі та встановлює 
бажаний напрямок потоку повітря вліво/вправо.

TIMER ON/CLOCK
Кнопка використовується для налаштування 
та вимикання режиму таймера, а також для 
налаштування поточного часу.
TIMER OFF
Кнопка використовується для налаштування та 
вимикання режиму таймера.

ECONOMY
Кнопка використовується для налаштування та 
вимикання економічного режиму роботи.

DIMMER
Після натискання цієї кнопки вимикаються всі 
індикатори внутрішнього блоку. Щоби відновити їхню 
роботу, натисніть будь-яку кнопку.

MODE
Натисніть цю кнопку, щоб обрати режим роботи.

TEMP + -
Кнопка використовується для регулювання 
температури в приміщенні та значення на таймері, а 
також встановлення реального часу.

Індикатор 
охолодження Індикатор нагріванняІндикатор режиму 

чергового нагрівання
Індикатор режиму 
вентиляції

Індикатор режиму 
сушіння

Автоматична 
швидкість роботи 
вентилятора

Низька швидкість 
роботи вентилятора

Середня швидкість 
роботи вентилятора

Висока швидкість 
роботи вентилятора

Більш висока 
швидкість роботи 
вентилятора

Більш низька 
швидкість роботи 
вентилятора

Індикатор режиму Sleep 4Індикатор режиму 
Sleep 3

Індикатор режиму 
Sleep 2Індикатор режиму 

Sleep 1
Індикатор режиму 
Smart

Відображення заданого 
значення таймеруІндикатор режиму 

Super
Індикатор режиму 
Economy

Індикатор режиму 
QUIET

Передавання 
сигналу

Відображення поточного 
часу

Індикатор заряду батареїВідображення температуриРежим Ifeel



Щоби забезпечити належне передавання сигналу між пультом дистанційного керування та 
внутрішнім блоком кондиціонера, розміщуйте пристрій для приймання сигналу подалі від таких 
елементів:

• Прямого сонячного світла або інших потужних джерел вогню або теплової енергії
• Телевізорів із пласким екраном або інших електричних пристроїв із дистанційним 

керуванням
Крім того, кондиціонер не буде працювати, якщо штори, двері або інші об'єкти заважають 

проходженню сигналу від пульта дистанційного керування до внутрішнього блока. Якщо 
виникають ускладнення з передаванням сигналу, усуньте ці перепони або зверніться до 
місцевого дилера.

Пульт дистанційного керування



Інструкція з експлуатації

Один раз натисніть кнопку 

Один раз натисніть кнопку

Збільшення показника температури 
на 1°C

Зменшення показника температури 
на 1°C *Примітка. Режим нагрівання НЕ використовується в моделях 

кондиціонерів, призначених тільки для охолодження.
*Примітка. За допомогою пульта дистанційного керування 
можна збільшувати або зменшувати температуру на величину 
до 7 °C, якщо ви все ще відчуваєте дискомфорт.

Діапазон налаштування температури

*Нагрівання, охолодження від 16 до прибл. 30 °C

Сушіння від -7 до прибл. 7 °C

Вентиляція не налаштовується

Вмикання
Натисніть кнопку

Результат:    Почне світитися індикатор RUN на внутрішньому блоці.

Режими роботи SWING (переміщення жалюзі), SMART (інтелектуальний), TIMER ON і TIMER OFF (вмикання та вимикання таймера), 
CLOCK (годинник), 8°HEAT (чергове опалення), SLEEP (очікування) та SUPER (швидке охолодження/нагрівання) будуть описані в 
наступних розділах цієї інструкції.

• Зміна режиму під час роботи кондиціонера не завжди відбувається одразу. Потрібно зачекати 3 хвилини.
• У режимі нагрівання кондиціонер розпочне подавати повітря не одразу, а через 2–5 хвилин — після того, як збільшиться 

температура теплообмінника внутрішнього блоку.
• Перед повторним вмиканням приладу потрібно зачекати 3 хвилини.



Інструкція з експлуатації

Кут вертикального (горизонтального) подавання повітря автоматично регулюється відповідно 
до режиму роботи кондиціонера після його вмикання.

Робочий режим Напрямок подавання 
повітря

ОХОЛОДЖЕННЯ, СУШІННЯ горизонтальний

*НАГРІВАННЯ, 
ВЕНТИЛЯЦІЯ згори вниз

Напрямок подавання повітря можна також регулювати відповідно до власних потреб, натискаючи 
кнопку « » на пульті дистанційного керування. 
*Режим нагрівання НЕ використовується в моделях кондиціонерів, обладнаних тепловим насосом.

Регулювання вертикального напрямку повітряного потоку  
(за допомогою пульта дистанційного керування)

Не повертайте жалюзі, що використовуються для вертикального регулювання повітряного потоку вручну, щоб уникнути 
виникнення збоїв у роботі кондиціонера. Якщо це відбулося, спочатку вимкніть кондиціонер і відключіть його від джерела 
живлення, а потім знову подайте на нього напругу.
У режимі охолодження (COOLING) або сушіння (DRY) краще не залишати надовго жалюзі для регулювання потоку у 
вертикальній площині спрямованими згори вниз, щоб уникнути стікання конденсату.

Використовуйте пульт дистанційного керування для встановлення різних кутів 
подавання повітря або обирайте бажаний для вас кут.
Один раз натисніть кнопку « » .

Результат:  Жалюзі, що використовуються для регулювання повітряного потоку 
по вертикалі, почнуть автоматично переміщуватися вгору та вниз.

Знову натисніть кнопку « » .

Результат:  Жалюзі встановляться в положення під бажаним кутом.

Використовуйте пульт дистанційного керування для встановлення різних кутів 
подавання повітря або обирайте бажаний для вас кут. 
Один раз натисніть кнопку « » .

Результат: Жалюзі, що використовуються для регулювання повітряного потоку по 
горизонталі, почнуть автоматично переміщуватися вліво та вправо.

Регулювання горизонтального напрямку повітряного потоку  
(за допомогою пульта дистанційного керування)

Знову натисніть кнопку « » .

Результат: Жалюзі встановляться в положення під бажаним кутом.

ПРИМІТКА. Якщо в кондиціонері не передбачена функція регулювання повітряного потоку в 
чотирьох напрямках, ви можете самостійно змінювати напрямок подавання повітря.



НАТИСНУТИ

Інструкція з експлуатації

Як налаштувати режим SMART? 

Натисніть кнопку .

Результат:  Перехід у режим SMART (нечіткої логіки) незалежно  
від того, чи працює в цей час кондиціонер.

 Налаштування температури та швидкості  
обертання вентилятора відбувається  
автоматично на основі фактичної температури в приміщенні.
Для моделей із тепловим насосом

Температура в 
приміщенні Робочий режим Цільова температура

21 °C або нижче Нагрівання 22 °C
від 21 до 23 °C Вентиляція

23... 26 °C Сушіння Температура в приміщенні знижується на 2 °C 
після 3 хвилин роботи приладу

Понад 26 °C Охолодження 26 °C

Моделі, що працюють тільки на охолодження
Температура в 

приміщенні Робочий режим Цільова температура

23 °C або нижче Вентиляція

23... 26 °C Сушіння Температура в приміщенні знижується на 2 °C 
після 3 хвилин роботи приладу

Понад 26 °C Охолодження 26 °C
У режимі SUPER кнопка SMART не використовується. 
Для виходу з режиму SMART натисніть кнопку MODE.

Примітка. У режимі SMART кондиціонер здійснює автоматичне регулювання 
температури, обсягу та напрямку подавання охолодженого повітря.
Проте для інверторних кондиціонерів ви можете обирати значення 
температури від -7 до 7 °C, якщо все ще відчуваєте певний дискомфорт.

Що можна налаштовувати в режимі SMART?

Натисніть кнопку один раз. Жалюзі, що використовуються 
для регулювання повітряного потоку по вертикалі (або 
горизонталі), почнуть переміщуватися, щоби змінювати 
вертикальний (горизонтальний) напрямок подавання повітря. 
Натисніть кнопку знову, щоби зупинити переміщення жалюзі.

Після натискання цієї кнопки швидкість обертання вентилятора 
змінюється в такій послідовності: більш висока — висока — 
середня — низька — більш низька.

Порядок роботиКнопка

Дискомфорт через 
невідповідний 
напрямок повітряного 
потоку.

Дискомфорт через 
недостатній обсяг 
повітряного потоку.

Ваші відчуття

Як вийти з режиму SMART? 

Натисніть кнопку .

Результат: Режим SMART буде відключений.



Режим SUPER

Режим чергового опалення 8°HEAT

НАТИСНУТИ

НАТИСНУТИ

НАТИСНУТИ

Відключення

Інструкція з експлуатації

Як налаштувати режим 8°HEAT?

Режим 8°HEAT використовується, коли температура в приміщенні опускається нижче 8 °C.
У цьому режимі кондиціонер автоматично налаштовує значення AUTO (АВТОМ.) для швидкості 
обертання вентилятора.

Як вийти з режиму 8°HEAT? 

Натисніть кнопку , коли прилад працює в 
режимі нагрівання.

Результат:  Увімкнеться режим чергового 
опалення.

Натисніть будь-яку кнопку, окрім ,  та .
Результат:  Екран згасне , режим 8°HEAT відключиться.

Примітка.
У режимі 8°HEAT температура за замовчуванням встановлюється на позначці 8 °C.
Цей режим можна налаштовувати тільки в тому разі, коли кондиціонер працює в режимі 
нагрівання.

Режим SUPER використовується для швидкого охолодження або нагрівання приміщення.
Його можна налаштовувати, коли кондиціонер працює або підключений до мережі. 
У режимі SUPER ви можете регулювати напрямок повітряного потоку або налаштовувати таймер.

Як налаштувати режим SUPER?

Натисніть кнопку , коли прилад працює в режимі 
охолодження.
Результат:  За більш високої швидкості обертання 

вентилятора температура автоматично 
налаштовується на 16 °C.

Натисніть кнопку , коли прилад працює в режимі 
нагрівання.
Результат:  За автоматичної швидкості обертання 

вентилятора температура автоматично 
налаштовується на 30 °C

Як вийти з режиму SUPER? 

Натисніть кнопку SUPER, MODE, FAN, ON/OFF, SLEEP або TEMPERATURE 
SETTING.

Результат:  Дисплей перемкнеться в початковий режим. 
Вихід із режиму SUPER.

Примітка.
У режимі SUPER кнопка SMART не використовується.
Якщо ви не вимкнете режим SUPER за допомогою кнопок, зазначених вище, кондиціонер буде працювати в цьому режимі 
впродовж 15 хвилин.



Режим таймера

Режим QUIET

НАТИСНУТИ

НАТИСНУТИ

НАТИСНУТИ

НАТИСНУТИ

НАТИСНУТИ

Режим ECONOMY

Інструкція з експлуатації

Можна дуже зручно встановити таймер кнопками TIMER ON/CLOCK і TIMER OFF, коли ви залишаєте 
приміщення вранці, щоби підготувати мікроклімат у ньому до вашого повернення. Ви також можете 
встановити таймер на відключення вночі, щоби насолоджуватися міцним сном.

Як ввімкнути таймер?

1. Натисніть кнопку .

    Результат:  На РК-екрані почне блимати надпис  
     «ON 12:00».

2. Натисніть кнопку  або .
    Результат:  Один раз для збільшення або зменшення налаштування 

часу на 1 хвилину. На півтори секунди для збільшення або 
зменшення налаштування часу на 10 хвилин. Утримуйте її 
довше для збільшення або зменшення налаштування часу 
на 1 годину.

3. Коли на РК-екрані відобразиться бажаний час, натисніть кнопку TIMER ON  
    та підтвердіть його.
Результат: Кондиціонер подасть звуковий сигнал.  

Напис «ON» перестане блимати. 
Увімкнеться індикатор TIMER на внутрішньому блоці.

4. На пульті впродовж 5 с буде відображатися налаштований час, а потім — поточний час.

Як вимкнути таймер? 

Знову натисніть кнопку . 

Результат: Кондиціонер подасть звуковий сигнал, увімкнеться 
індикатор таймера. Активується режим таймера.

Примітка. 
У такий же спосіб налаштовується функція таймера відключення (TIMER OFF), 
завдяки якій ви можете вимкнути кондиціонер автоматично в бажаний час.

У цьому режимі кондиціонер буде працювати надзвичайно тихо завдяки використанню низької 
частоти вмикання компресора та низької швидкості обертання вентилятора.  
Цей режим використовується тільки в інверторних кондиціонерах.

Примітка. Для виходу з режиму QUIET натисніть будь-яку з кнопок MODE, FAN, SMART, SUPER.

У цьому режимі кондиціонер забезпечує вам економію енергії завдяки використанню знижених 
параметрів енергоспоживання.



Режим IFEEL

Кнопка Dimmer

НАТИСНУТИ

Перший 
раз

Кнопка CLOCK

НАТИСНУТИ
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Інструкція з експлуатації

Як відрегулювати реальний час?

1. Натисніть кнопку  та утримуйте її приблизно 3 с.

    Результат: На РК-екрані почне блимати  
  значення часу.

2. Натисніть кнопки  та .
    Результат:  Один раз для збільшення або зменшення налаштування часу на 

1 хвилину. На півтори секунди для збільшення або зменшення 
налаштування часу на 10 хвилин. 
Утримуйте її довше для збільшення або зменшення налаштування 
часу на 1 годину.

3. Знову натисніть кнопку   
    та утримуйте її приблизно 3 с.

Результат:  Реальний час налаштований

У цьому режимі вмикається датчик температури, вбудований у пульт дистанційного керування. Він 
може вимірювати температуру довкілля та передавати сигнал на внутрішній блок кондиціонера, який 
може регулювати її для забезпечення максимального комфорту в приміщенні.

Як налаштувати режим IFEEL? 

Як вийти з режиму IFEEL? 

Як налаштувати режим DIMMER? 

Натисніть кнопку .

Результат:  На екрані з'явиться індикатор передавання сигналу,  
а також активується функція IFEEL.

Примітка.
Рекомендується покласти пульт у таке місце, звідки внутрішній блок кондиціонера міг би легко отримувати сигнал. 
Бажано відключати режим IFEEL після вимкнення кондиціонера, щоб економити заряд батарейок.

Знову натисніть кнопку .

Результат:  З дисплея зникне індикатор передавання сигналу,  
функція IFEEL вимкнеться.

Примітка.
Якщо не вдається відключити режим IFEEL, тримайте цю кнопку натиснутою приблизно 5 с.

Натисніть кнопку , щоби вимкнути підсвічування та дисплей 
внутрішнього блоку.

Примітка.
Дисплей внутрішнього блоку ввімкнеться знову після отримання сигналу.



Режим SLEEP

Інструкція з експлуатації

Режим SLEEP 1: 
▪ Задана температура збільшиться максимум на 2 °C після роботи кондиціонера в режимі 

охолодження впродовж 2 годин, а потім залишатиметься незмінною.
▪ Задана температура зменшиться максимум на 2 °C після роботи кондиціонера в режимі нагрівання 

впродовж 2 годин, потім залишатиметься незмінною.

Режим SLEEP 2: 
▪ Задана температура збільшиться на 2 °C після безперервної роботи кондиціонера в режимі 

охолодження впродовж 2 годин, зменшиться на 1 °C після 6 годин, а потім зменшиться на 1 °C 
після 7 годин.

▪ Задана температура зменшиться на 2 °C після безперервної роботи кондиціонера в режимі 
нагрівання впродовж 2 годин, збільшиться на 1 °C після 6 годин, а потім збільшиться на 1 °C після 
7 годин.

Режим SLEEP 3: 
▪ Задана температура збільшиться на 1 °C після роботи кондиціонера в режимі охолодження 

впродовж 1 години, збільшиться на 2 °C після 2 годин, зменшиться на 2 °C після 6 годин та 
зменшиться на 1 °C після 7 годин.

▪ Задана температура зменшиться на 2 °C після роботи кондиціонера в режимі нагрівання впродовж 
1 години, зменшиться на 2 °C після 2 годин, а потім збільшиться на 2 °C після 6 годин та на 2 °C 
після 7 годин.

Режим SLEEP 4: 
▪ Задана температура буде залишатися незмінною.

Примітка. Натискання кнопок SUPER, SMART, MODE або FAN призводить до виходу з режиму SLEEP.
Примітка. Натиснувши кнопку «Sleeping mode» чотири рази або вибравши інші режими роботи, як-от SUPER, SMART або 
FAN, ви зможете вимкнути функцію очікування для відповідних блоків, не переміщуючись між чотирма режимами очікування.
Примітка. Режим нагрівання НЕ використовуються в моделях кондиціонерів, призначених тільки для охолодження.

Функцію SLEEP можна налаштовувати для режимів охолодження, нагрівання або сушіння.
Використання цієї функції забезпечить вам більш комфортні умови для сну.
▪ У цьому режимі кондиціонер автоматично припинить роботу через 8 годин. 
▪ Швидкість обертання вентилятора буде автоматично встановлена на низькому рівні.

Як налаштувати режим SLEEP? 

Послідовно натискайте кнопку .

Результат:  Режим роботи змінюється в такій послідовності:



Hisense (Guangdong) Air Conditioning Co., Ltd.
No.8 Hisense Road, Advanced Manufacturing Jiangshan Demonstration Park, Jiangmen City, 
Guangdong Province, P. R. China 




