
 

 

 
Зовнішній вигляд виробу залежить від виду товару 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПУЛЬТА ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ 

МОДЕЛЬ: RE1A 

 

 

 

Дякуємо за вибір нашого продукту. 

Для правильної роботи уважно прочитайте і збережіть цю інструкцію. 

Якщо Ви загубили інструкцію користувача, зверніться до місцевого агента або відвідайте сайт 
www.tadiranpower.com.ua або надішліть листа електронною поштою на адресу 
info@tadiranpower.com.ua для отримання електронної версії. 
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Це маркування вказує на те, що цей продукт не слід утилізувати з побутовим сміттям на 
всій території Європи. Щоб запобігти нанесенню можливої шкоди навколишньому 
середовищу або здоров'ю людей від неконтрольованої утилізації відходів, утилізуйте їх 
відповідально, щоб сприяти повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб 
повернути використаний пристрій, скористайтеся системами повторного використання 
і збору або зв'яжіться з продавцем, у якого був придбаний продукт. Вони можуть 
прийняти цей продукт для екологічно безпечної переробки. 

 



ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
Під час експлуатації спрямуйте передавач сигналу дистанційного керування на 
приймальне вікно внутрішнього блоку. 
Відстань між передавачем сигналу та приймальним вікном повинна складати не більше  
8 м, а також між ними не повинно бути перешкод. 
Сигнал може легко перериватися в кімнаті, де є флуоресцентна лампа чи радіотелефон; 
під час експлуатації пульт дистанційного керування має знаходитися поряд із внутрішнім 
блоком. 
Коли буде необхідно виконати заміну, замініть нові батарейки на батарейки такої ж 
моделі. 
Якщо ви не використовуєте пульт дистанційного керування протягом тривалого часу, 
витягніть з нього батарейки. 
Якщо дисплей на пульті дистанційного керування нечіткий або він зовсім не вмикається, 
замініть батарейки. 
 
КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
 
Встановлення батарейок 
1. Натисніть на задню частину пульта дистанційного керування, що позначений як , як 
показано на малюнку, а потім виштовхніть кришку відсіку для батарейок уздовж напрямку 
стрілки. 
2. Вставте дві батарейки із сухих гальванічних елементів 7# (ААА 1.5 В), та переконайтеся в 
тому, що вони відповідають полюсам «+» та «-». 
3. Повторно встановіть кришку відсіку для батарейок. 

 
 
Керівництво з експлуатації 
1. Після підключення живлення натисніть кнопку  на пульті дистанційного керування, щоб 
увімкнути кондиціонер повітря. 
2. Натисніть кнопку «MODE» («РЕЖИМ»), щоб обрати необхідний режим: Аuto (Авто), Cool 
(Охолодження), Dry (Сухий), Fan (Вентилятор), Heat (Нагрів). 
3. Натисніть кнопку  чи , щоб встановити необхідну температуру. (В автоматичному 
режимі температуру не можна регулювати). 
4. Натисніть кнопку «FAN» («ВЕНТИЛЯТОР»), щоб встановити необхідну швидкість 
вентилятора: auto (авто), fan1 (вентилятор 1), fan2 (вентилятор 2), fan3 (вентилятор 3), fan4 
(вентилятор 4), fan5 (вентилятор 5), turbo (турбо) stepless speed (плавна швидкість). 
5. Натисніть кнопку  чи , щоб обрати кут обдуву вентилятора. 
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ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДИСПЛЕЮ ТА КНОПОК 
 
Timer function Функція таймера 
Sleep function Функція сплячого режиму 
Quiet function Функція «Тиша» 
Light function Функція світлової індикації 
Smart function Інтелектуальна функція 
Up & down swing Поворот вгору та вниз 
Left & right swing Поворот ліворуч та праворуч 
Turbo function Функція «Турбо» 
MODE button Кнопка режиму 
COOL button Кнопка охолодження 
HEAT button Кнопка нагріву 
FAN button Кнопка вентилятора 
LEFT & RIGHT SWING button Кнопка повороту ліворуч та праворуч 

 button Кнопка  
SLEEP button Кнопка сплячого режиму 
LIGHT button Кнопка світлової індикації 
Auto mode Автоматичний режим 
Cooling mode Режим охолодження 
Dry mode Сухий режим 
Fan mode Режим вентилятора 
Heating mode Режим нагріву 
Health function Функція «Здоров’я» 
ECO function Функція ЕКО-режиму 
ON/OFF button Кнопка увімкнення/вимкнення 
TURBO button Кнопка «Турбо» 

 button Кнопка  
UP & DOWN SWING button Кнопка повороту вгору та вниз 
Health button Кнопка «Здоров’я» 
ECO button Кнопка ЕКО-режиму 
TIMER button Кнопка «ТАЙМЕР» 

 button Кнопка  
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ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ФУНКЦІЙ КНОПОК 
Кнопка УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ 
Натискаючи цю кнопку, ви можете увімкнути чи вимкнути кондиціонер повітря. 
Кнопка РЕЖИМУ 
Натисніть цю кнопку, що обрати необхідний режим експлуатації. 
 

 
Auto Авто 
Cool Охолодження 
Dry Сухий 
Fan Вентилятор 
Heat Нагрів 

 
• Якщо ви оберете автоматичний режим, кондиціонер повітря працюватиме автоматично 

відповідно до заводських налаштувань. Початкову температуру не можна регулювати, 
до того ж вона не відображатиметься. Натисніть кнопку «ВЕНТИЛЯТОР», щоб 
відрегулювати швидкість вентилятора. Натисніть кнопку  чи , щоб 
відрегулювати кут обдуву вентилятора. 

• Якщо ви оберете режим охолодження, кондиціонер повітря працюватиме в режимі 
охолодження. Натисніть кнопку  чи , щоб відрегулювати задану температуру. 
Натисніть кнопку «ВЕНТИЛЯТОР», щоб відрегулювати швидкість вентилятора. 
Натисніть кнопку  чи , щоб відрегулювати кут обдуву вентилятора. 

• Якщо ви оберете сухий режим, кондиціонер повітря працюватиме на швидкості 
«вентилятор 1»; швидкість вентилятора не можна регулювати. Натисніть кнопку  чи 

, щоб відрегулювати кут обдуву вентилятора. 
• Якщо ви оберете режим вентилятора, кондиціонер повітря використовуватиме тільки 

вентилятор, без охолодження та нагріву. Натисніть кнопку «ВЕНТИЛЯТОР», щоб 
відрегулювати швидкість вентилятора. Натисніть кнопку  чи , щоб 
відрегулювати кут обдуву вентилятора. 

• Якщо ви оберете режим нагріву, кондиціонер повітря працюватиме в режимі нагріву. 
Натисніть кнопку  чи , щоб відрегулювати задану температуру. Натисніть 
кнопку «ВЕНТИЛЯТОР», щоб відрегулювати швидкість вентилятора. Натисніть 
кнопку  чи , щоб відрегулювати кут обдуву вентилятора. (Пристрій, що працює 
виключно в режимі охолодження, не отримає сигнал режиму нагріву. Якщо ви 
встановлюватимете режим нагріву за допомогою пульта дистанційного керування, 
натискання кнопки УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ не зможе запустити пристрій). 

Примітка: 
• Для запобігання холодному повітрю після запуску режиму нагріву внутрішній блок 

затримує продування повітря протягом 1~5 хвилин (фактичний час затримки залежить 
від температури повітря у приміщенні). 

• Задайте діапазон температур за допомогою пульта дистанційного керування: 16~31°С; 
Швидкість вентилятора: auto (авто), quiet (тиша), fan1 (вентилятор 1), fan2 (вентилятор 2), 
fan3 (вентилятор 3), fan4 (вентилятор 4), fan5 (вентилятор 5), turbo (турбо) stepless speed 
(плавна швидкість). 

Кнопка «ОХОЛОДЖЕННЯ» 
Натисніть кнопку «ОХОЛОДЖЕННЯ», щоб увімкнути кондиціонер повітря та запустити 
режим охолодження. В цьому стані кондиціонер повітря працює на автоматичній швидкості 
вентилятора, а задана температура дорівнює 26°С. 
Кнопка «НАГРІВ» 
Натисніть кнопку «НАГРІВ», щоб увімкнути кондиціонер повітря та запустити режим нагріву. 
В цьому стані кондиціонер повітря працює з автоматичною швидкістю вентилятора, а задана 
температура дорівнює 22°С. 
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ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ФУНКЦІЙ КНОПОК 
 
Кнопка «ТУРБО» 
Натискання цієї кнопки вмикає чи вимикає функцію ТУРБО в режимі охолодження, нагріву, а 
також у режимі вентилятора. 
Примітка: 

• Після натискання кнопки «ВЕНТИЛЯТОР» пристрій припинить виконання цієї 
функції. 

• Ця функція не використовується в автоматичному чи сухому режимі. 
Кнопка  та  
Одноразове натискання кнопки  чи  збільшує чи зменшує задану температуру на 1°С. 
Затискання кнопки  чи  швидко змінює задану температуру на пульті дистанційного 
керування. Якщо ви відпустите кнопку після завершення налаштування, індикатор 
температури на внутрішньому блоці зміниться відповідним чином. (В автоматичному режимі 
температуру не можна регулювати). 
Налаштовуючи УВІМКНЕННЯ, ВИМКНЕННЯ ТАЙМЕРА, натисніть кнопку  чи , щоб 
відрегулювати час (Дивіться кнопку «ТАЙМЕР»). 
 
Кнопка  
Натискання цієї кнопки може увімкнути чи вимкнути функцію повороту ліворуч та праворуч. 
Якщо функція повороту ліворуч та праворуч увімкнена, на пульті дистанційного керування 
відображатиметься піктограма . 
 
Кнопка  
Натискання цієї кнопки може увімкнути чи вимкнути функцію повороту вгору та вниз. Якщо 
функція повороту вгору та вниз увімкнена, на пульті дистанційного керування 
відображатиметься піктограма . 
 
Кнопка «ВЕНТИЛЯТОР» 
Натискаючи цю кнопку, ви можете задати швидкість вентилятора циркулярно наступним 
чином: авто, тиша, вентилятор 1, вентилятор 2, вентилятор 3, вентилятор 4, вентилятор 5, 
турбо, плавна швидкість. 

 
AUTO АВТО 
QUIET ТИША 
fan1 вентилятор 1 
fan2 вентилятор 2 
fan3 вентилятор 3 
fan4 вентилятор 4 
fan5 вентилятор 5 
turbo турбо 
stepless speed плавна швидкість 
 
Примітка: 

• В автоматичному режимі кондиціонер повітря обере належну швидкість вентилятора 
автоматично відповідно до кімнатної температури. 

• Швидкість вентилятора в сухому режимі – вентилятор 1. 
• Швидкість вентилятора «турбо» неможлива в автоматичному режимі. Тиха швидкість 

вентилятора неможлива у режимі вентилятора. 
• Після увімкнення режиму плавної швидкості користувачі можуть регулювати 

швидкість вентилятора відповідно до кнопки  чи . 
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ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ФУНКЦІЙ КНОПОК 
 
Кнопка СПЛЯЧОГО РЕЖИМУ 
Натискання цієї кнопки вмикає чи вимикає функцію СПЛЯЧОГО РЕЖИМУ в режимі 
охолодження, нагріву, а також в сухому режимі. Коли функція сплячого режиму увімкнена, на 
пульті дистанційного керування відображається піктограма . 
Примітка: 

• За замовчуванням ця функція вимкнена після увімкнення живлення. 
• Після зміни режиму цей параметр буде скасовано. 
• Функція не використовується в режимі «ВЕНТИЛЯТОР» та в автоматичному режимі. 

 
Кнопка «ЗДОРОВ’Я» 
Натискання цієї кнопки вмикає чи вимикає функцію «Здоров’я». Коли функція «Здоров’я» 
увімкнена, на пульті дистанційного керування відображається піктограма . 
Примітка: Ця функція недоступна для будь-яких моделей. 
 
Кнопка ЕКО-режиму 
Натискання цієї кнопки в режимі охолодження може увімкнути чи вимкнути функцію ЕКО-
режиму. Коли функція ЕКО-режиму увімкнена, на пульті дистанційного керування 
відображається піктограма «ЕКО-режим». 
Примітка: 

• Кондиціонер повітря працюватиме на автоматичній швидкості. Задану температуру не 
можна регулювати. 

• Функція сплячого режиму не може працювати одночасно разом з ЕКО-режимом в 
режимі охолодження. 

• Зміна режиму спричинить вихід з ЕКО-режиму. 
• Функція «Турбо» недоступна у стані ЕКО-режиму. 

 
Кнопка «ТАЙМЕР» 
Натисніть кнопку «ТАЙМЕР», щоб встановити час увімкнення та вимкнення. Коли на ЖК-
дисплеї пульта дистанційного керування відображається значок  і блимає індикатор , 
натисніть  та , щоб встановити час на потрібну величину, а потім знову натисніть на 
«ТАЙМЕР», щоб підтвердити цю дію. 
Примітка: 

• Діапазон встановлення часу – від 1 до 24 годин, а шкала – 1 година. 
• Якщо після входу до стану налаштування протягом 5 секунд не відбувається жодної дії, 

пристрій вийде з цього стану. 
• Після завершення процесу налаштування ЖК-дисплей знову відображатиме стан 

увімкнення. 
 
Кнопка СВІТЛОВОЇ ІНДИКАЦІЇ 
Натискання цієї кнопки може увімкнути чи вимкнути світлову індикацію на дисплеї 
внутрішнього блоку. Коли функція світлової індикації увімкнена, на пульті дистанційного 
керування відображатиметься піктограма . 
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ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ФУНКЦІЙ КНОПОК 

 

Кнопка  

Натискання цієї кнопки вмикає чи вимикає інтелектуальну функцію. Коли інтелектуальна 
функція увімкнена, на пульті дистанційного керування відображається піктограма . Більш 
детальну інформацію ви можете отримати в Керівництві користувача Інтелектуального 
додатка. 

 

Функція замка для захисту від доступу дітей 

Одночасно натисніть кнопки  та , щоб увімкнути чи вимкнути функцію замка для 
захисту від доступу дітей. Після увімкнення функції замка для захисту від доступу дітей, 
незалежно від того, яку кнопку натиснуто, блиматиме лише панель температурного контролю. 

 

Інформація щодо місцезнаходження внутрішнього блоку 

 

• У випадку відповідності зовнішньому блоку мультизональної системи 
кондиціонування, коли пристрої мають несправність та потрібно отримати інформацію 
щодо місцезнаходженя з метою здійснення технічного обслуговування, необхідно 
виконати наступні кроки: 

Направити пульт дистанційного керування на дисплей внутрішнього блоку, натиснути на 
кнопки «Світлова індикація» та «-» одночасно протягом 3 секунд, після цього відобразиться 
інформація щодо місцезнаходження внутрішнього блоку (1~5) протягом 3 секунд. 
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TADIRAN POWER LTD. 
Add: 55 Hamilton Avenue, Oyster Bay, New York, USA, 11771 
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