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• Uważnie przeczytaj niniejszą Instrukcję obsługi, aby zapewnić 

bezpieczne i prawidłowe użytkowanie klimatyzatora.

• Zachowaj Instrukcję obsługi, aby móc odwołać się do 

niej w dowolnym momencie.
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Zastosowanie dla trybu
Tryb osuszania

1. Uruchom klimatyzator przyciskiem „ON/OFF”.
2. Naciśnij przycisk trybu (MODE), aby wybrać tryb osuszania.
3. Przyciskiem (+) lub (-) ustaw temperaturę w zakresie od

16℃ (60℉) do 32℃ (90℉); wartość temperatury będzie
zmieniała się na wyświetlaczu po naciśnięciu przycisku.

4. Ponownie naciśnij przycisk „ON/OFF”, aby wyłączyć
klimatyzator.

Uwaga: W trybie osuszania (dry) funkcja ustawienia 
prędkości jest nieaktywna.

Użytkowanie
Wymiana baterii

1. Odsuń pokrywę baterii zgodnie z kierunkiem zaznaczonym
strzałką.

2. Włóż dwie nowe baterie (7#) i umieść je zgodnie
z zaznaczonymi biegunami (+ i -).

3. Wsuń pokrywę na miejsce.



Zastosowanie dla trybu
Automatyczny tryb pracy

1. Uruchom klimatyzator przyciskiem „ON/OFF”.
2. Naciśnij przycisk „MODE”, aby wybrać automatyczny tryb pracy

(auto).
3. Przyciskiem „SPEED” ustaw prędkość wentylatora pomiędzy

trybami: niska (Low), średnia (Mid), wysoka (High) i automatyczna
(Auto).

4. Ponownie naciśnij przycisk „ON/OFF”, aby wyłączyć klimatyzator.
Uwaga: W automatycznym trybie pracy (auto) funkcja ustawienia

temperatury jest nieaktywna.

Tryb chłodzenia/ogrzewania
1. Uruchom klimatyzator przyciskiem „ON/OFF”.
2. Wciśnij przycisk MODE, wybierz tryb pracy: chłodzenie (cool) lub

ogrzewanie (heat).
3. Przyciskiem (+) lub (-) ustaw temperaturę w zakresie od 16℃

(60℉) do 32℃ (90℉); wartość temperatury będzie zmieniała się
na wyświetlaczu po naciśnięciu przycisku.

4. Przyciskiem „SPEED” ustaw prędkość wentylatora pomiędzy
trybami: niska (Low), średnia (Mid), wysoka (High) i automatyczna
(Auto).

5. Ponownie naciśnij przycisk „ON/OFF”, aby wyłączyć klimatyzator.
Uwaga: Klimatyzatory chłodzące zimnym nawiewem nie mają
funkcji ogrzewania.

Tryb wentylatora
1. Uruchom klimatyzator przyciskiem „ON/OFF”.
2. Naciśnij przycisk „MODE”, aby wybrać tryb wentylacji.
3. Przyciskiem „SPEED” ustaw prędkość wentylatora pomiędzy

trybami: niska (Low), średnia (Mid) i wysoka (High).
4. Ponownie naciśnij przycisk „ON/OFF”, aby wyłączyć klimatyzator.

Uwaga: W trybie wentylacji (fan) funkcja ustawienia temperatury 
jest nieaktywna.

Środki ostrożności
• Przed pierwszym użyciem pilota

bezprzewodowego włóż odpowiednio
baterie zgodnie z biegunami + i –

• Upewnij się, że pilot bezprzewodowy jest skierowany w stronę
okienka odbierającego sygnał oraz, że pomiędzy pilotem a
klimatyzatorem nie znajdują się żadne przeszkody. Pilot powinien
znajdować się w odległości nie większej niż 8 m.

• Nie upuszczaj lub nie rzucaj pilotem.
• Unikaj przedostawania się jakichkolwiek płynów do wnętrza pilota.
• Nie umieszczaj pilota w miejscach narażonych na działanie promieni

słonecznych lub źródeł ciepła.
• Jeśli pilot bezprzewodowy nie działa prawidłowo, wyjmij baterie na

30 sekund, a następnie ponownie je włóż. Jeśli ten sposób nie
działa, wymień baterie.

• Przy wymianie baterii nie używaj nowych baterii wraz ze starymi lub
baterii różnych rodzajów. Może to prowadzić do uszkodzenia pilota.

• Jeżeli pilot bezprzewodowy nie będzie używany przez dłuższy czas,
przed jego odłożeniem wyjmij baterie, aby elektrolit wyciekający z
baterii nie uszkodził pilota.

• Zużyte baterie powinny zostać oddane do utylizacji.

Uwaga:

1. Jest to uniwersalny pilot bezprzewodowy, który obejmuje
wszystkie dostępne przyciski funkcyjne. Należy wziąć pod
uwagę fakt, że niektóre przyciski mogą nie działać; jest to
zależne od zakupionego klimatyzatora. (Jeśli dana funkcja
nie jest dostępna w klimatyzatorze, naciśnięcie
odpowiedniego przycisku spowoduje brak reakcji)

2. Funkcje ogrzewania HEAT i ogrzewania elektrycznego ELE.H
nie są dostępne dla modeli tylko chłodzących, dlatego te dwa
przyciski nie działają.



Opis przycisków
Typ: A 
przedstawiony 
jako
Typ: B 
przedstawiony 
jako

Typ: A 
przedstawiony 
jako:
Typ: B 
przedstawiony 
jako

Uwaga:
1.Istnieją dwa różne typy wyświetlaczy 
pilota (typ A i typ B), w zależności od 
tego, który z nich jest właściwy.

2. Pilot wyświetla wszystkie symbole 
podczas włączania zasilania, 
w pozostałych momentach wyświetla 
tylko symbole odpowiadające bieżącej 
operacji.

Przycisk ON/OFF
* Przycisk włączania/wyłączania klimatyzatora.
* Użycie tego przycisku spowoduje wyczyszczenie istniejących

ustawień wyłącznika czasowego i funkcji uśpienia (sleep).

Przycisk trybu (MODE)
* Przycisk wyboru trybu pracy klimatyzatora:

AUTOMATYC
ZNY (AUTO)

CHŁODZENIE 
(COOL)

SUSZENI
E (DRY)

OGRZEWAN
IE (HEAT)

WENTYLAT
OR (FAN)

Uwaga: Tryb ogrzewania (heat) nie jest dostępny dla urządzeń tylko chłodzących. 
Przeczytaj „Zastosowanie dla trybu”, aby uzyskać szczegółowy opis.

Przycisk TIMER
* Naciśnij przycisk, gdy klimatyzator jest włączony, aby ustawić wyłącznik

czasowy lub gdy urządzenie jest wyłączone, aby ustawić włącznik czasowy.
* Naciśnij ten przycisk jeden raz, przycisk „ON(OFF)” będzie migać. Naciśnij (+)

lub (-), aby ustawić liczbę godzin, po których urządzenie będzie 
włączone/wyłączone, w interwale 0,5 godziny i zakresie od 0,5 do 24 godzin.

* Ponowne naciśnięcie przycisku w celu potwierdzenia ustawienia spowoduje, że 
przycisk ON (OFF) przestanie migać.

22. Odgrzybianie (Anti-F) (Tylko typ B)
* Funkcja odgrzybiania (Anti-F): Gdy urządzenie jest zamknięte w trybach 

chłodzenia, suszenia lub auto (chłodzenie), będzie nadal działać przez około 3 
minuty, aby wysuszyć wilgoć na parowniku, tak aby zapobiec gromadzeniu się 
bakterii na parowniku, co powoduje wzrost grzybów, nieprzyjemny zapach i 
szkody dla zdrowia.

* Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij przycisk „MENU”, a następnie naciśnij 
przycisk (+) lub (-) (wahadło prawo/lewo – L/R SWING i góra/dół – U/D SWING),
aby wybrać symbol

* odgrzybiania (Anti-F), kiedy symbol odgrzybiania (Anti-F) będzie migał, i naciśnij 
przycisk „OK”, aby podświetlić (nie podświetlić) symbol odgrzybiania, co
spowoduje aktywację (dezaktywację) funkcji Anti-F.

23. Temperatura odczuwalna (I-FEEL) (Tylko typ B)
* Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij przycisk MENU, a następnie

naciśnij przycisk (+) lub (-) (L/R SWING i U/D SWING), aby wybrać
symbol I-FEEL, kiedy symbol I-FEEL będzie migał, i naciśnij przycisk
OK, aby podświetlić (nie podświetlić) symbol I-FEEL oraz „      ", co
spowoduje aktywację (dezaktywację) funkcji I-FEEL.

24. ℃/℉
* Temperatura jest domyślnie wyświetlana w stopniach Celsjusza.
* Naciśnij jednocześnie przyciski COOL i HEAT powyżej 3 sekund i ustaw jednostkę 

temperatury na C lub F.
Uwaga: Wyświetlanie temperatury w stopniach Fahrenheita nie jest dostępne dla 
niektórych modeli. Gdy temperatura na pilocie jest wyświetlana w stopniach 
Fahrenheita, temperatura na urządzeniu może być wyświetlana w stopniach 
Celsjusza – nie ma to wpływu na pracę i obsługę klimatyzatora.

25. Funkcja szybkiego nagrzewania (8°C)

* Funkcja szybkiego nagrzewania (8°C) jest dostępna tylko dla pilotów
YKR-T/111E i YKR-T/121E.

* Na klimatyzatorze włączonym w trybie ogrzewania wciskaj jednocześnie
przyciski MODE i (+) przez ponad 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć
funkcję szybkiego nagrzewania (8°C).

* Po włączeniu funkcji szybkiego nagrzewania (8°C):
a. Naciśnij przycisk „HEAT”, lub przełącz tryb, albo wybierz funkcję

uśpienia; każda czynność pozwala na wyjście z funkcji szybkiego
nagrzewania (8°C).

b. Naciśnięcie przycisków SPEED, (+), (-) jest nieskuteczne.
c. Funkcja przełączania stopni Fahrenheita/Celsjusza jest nieskuteczna.
d. Wyłącz i ponownie włącz urządzenie; szybkiego nagrzewania (8°C) jest

nadal zachowana.
e. Naciśnij przycisk „MENU”, funkcji ogrzewania elektrycznego (ELE.H)
nie można wybrać.

Opis przycisków



Opis przycisków
18. COSY (tylko typ A)

* Gdy klimatyzator jest włączony w trybie chłodzenia, naciśnij
przycisk MENU, a następnie naciśnij przycisk
i aby wybrać symbol COSY, kiedy symbol COSY będzie migał,
i nacisnąć przycisk OK, aby podświetlić (nie podświetlić) symbol

COSY, który aktywuje (dezaktywuje) funkcję czyszczenia.
* Gdy funkcja COSY jest włączona, prędkość wentylatora jest

automatyczna i anulowana jest funkcję wahadła.
Gdy funkcja COSY jest włączona, operacje, wyłączające
urządzenie, zmieniające tryb pracy, ustawiające tryb uśpienia
(SLEEP), prędkość wentylatora lub funkcję kołysania spowodują
automatyczne wyjście z funkcji COSY, a następnie przywrócenie
poprzedniego stanu.

19. NAWILŻANIE (HUMI) (Tylko typ A)

* Naciśnij przycisk MENU, a następnie naciśnij przyciski , , i , aby
wybrać symbol HUMI, gdy symbol HUMI będzie migał, i nacisnąć
przycisk OK, aby podświetlić (nie podświetlić) symbol HUMI, co
spowoduje włączenie (wyłączenie) funkcji nawilżania.

Uwaga: Funkcja nawilżania (HUMI) 
jest niedostępna w trybie osuszania.

20. b. OCZYSZCZANIE (iCLEAN)
* Urządzenie automatycznie oczyści z kurzu parownik i osuszy lub

wydmucha wilgoć.
* Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij przycisk MENU, a następnie

naciśnij przycisk (+) lub (-) (L/R SWING i U/D SWING), aby wybrać
symbol
iCLEAN , kiedy symbol iCLEAN będzie migał, i naciśnij przycisk OK, aby
podświetlić (nie podświetlić) symbol iCLEAN, co spowoduje aktywację
(dezaktywację) funkcji czyszczenia.

* Funkcja czyszczenia zostanie automatycznie wyłączona po 30 minutach.

21. Child Lock (blokada ochronna dla dzieci)

* Naciśnij jednocześnie przyciski HEAT i MODE i przytrzymaj
przez co najmniej 3 sekundy, aby aktywować lub
dezaktywować funkcję blokady ochronnej dla dzieci.

* Gdy funkcja blokady ochronnej dla dzieci jest aktywna, na
pilocie zdalnego sterowania pojawi się symbol „ ”.

Opis przycisków
* Jeśli przycisk wyłącznika czasowego nie zostanie wciśnięty dłużej niż 10 sekund po 

rozpoczęciu migania ON (OFF), ustawienie wyłącznika czasowego zostanie usunięte.
* Jeśli ustawienie wyłącznika czasowego zostanie potwierdzone, ponowne naciśnięcie tego 

przycisku spowoduje jego anulowanie.

4. Przycisk ogrzewania (HEAT)
* Przycisk służy do wybrania trybu ogrzewania (HEAT).

5. Przycisk chłodzenia (COOL)
* Przycisk służy do wybrania trybu chłodzenia (COOL).

6. Przycisk prędkości (SPEED)
* Przycisk wyboru prędkości wentylatora:

Niska 
(Low)

Średnia 
(Mid)

Wysoka 
(High) Turbo Auto

Uwaga: Prędkość automatyczna jest niedostępna w trybie wentylacji 
(fan).

Prędkość turbo jest niedostępna w trybie automatycznym 
(auto).

Ten klawisz jest nieaktywny w trybie osuszania.

7. Przyciski (+) i (-)
* Temperatura będzie podnoszona o 1℃ (1℉) za każdym wciśnięciem
przycisku (+) i obniżana o 1℃ (1℉) za każdym wciśnięciem przycisku (-).

* Zakres ustawień temperatury: 16℃ (60℉) ~ 32℃ (90℉).
Uwaga: Temperatury nie można ustawić w trybie automatycznym
(auto) lub wentylatora (fan).

8. Przyciski MENU i OK
* Wciśnij przycisk MENU, aby przejść do trybu wyboru funkcji. Następnie

naciśnij przycisk (+) lub (-) (L/R SWING i U/D SWING), aby wybrać
żądaną funkcję. Następnie naciśnij przycisk OK, aby włączyć tę
funkcję.

* W trybie wyboru funkcji, naciśnij (+) lub (-) (L/R SWING i U/D SWING),
symbol na wyświetlaczu będzie migał, jeśli funkcja może być wybrana.

9. Przycisk wahadła prawo/lewo (L/R SWING)
* Wciśnij ten przycisk, aby aktywować ruchy wahadła prawo/lewo. Ponowne 

wciśnięcie przycisku skutkuje wyłączeniem funkcji wahadła.

10. Przycisk wahadła góra/dół (U/D SWING)
* Wciśnij ten przycisk, aby aktywować ruchy wahadła góra/dół.

Ponowne wciśnięcie przycisku skutkuje wyłączeniem funkcji wahadła.



Opis przycisków
Uwaga:
* Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk wahadła góra/dół (U/D SWING) i 

przytrzymaj go przez 3 sekundy, przycisk zmieni się w przycisk funkcyjny wahadła 
znamionowego (Rated swinging), a następnie naciśnij przycisk wahadła góra/dół 
(U/D SWING), aby wybrać pozycje wahadła znamionowego (Rated swinging).

* Dopiero po ponownym naciśnięciu przycisku wahadła góra/dół (U/D SWING) i 
przytrzymaniu go przez 3 sekundy lub ponownym włożeniu baterii do pilota 
zdalnego sterowania, przycisk wahadła góra/dół (U/D SWING) może odzyskać 
swoją pierwotną funkcję. Przycisk włączenia/wyłączenia zasilania (on/off) na 
pilocie nie umożliwia wyjścia z funkcji wahadła znamionowego (Rated swinging).

11. ZDROWIE (HEALTH)
* Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij przycisk MENU, a następnie
naciśnij przycisk (+) lub (-) (L/R SWING i U/D SWING), aby wybrać symbol
zdrowia (HEALTH), kiedy symbol HEALTH będzie migał, i naciśnij przycisk
OK, aby podświetlić (nie podświetlić) symbol HEALTH, co spowoduje
aktywację (dezaktywację) funkcji.

12. ECO

* W trybie chłodzenia klimatyzator o zmiennej częstotliwości przejdzie w tryb
ECO, który zużywa najmniej energii elektrycznej, i opuści go automatycznie
po 8 godzinach.

* Tryb ECO nie jest dostępny w klimatyzatorze o stałej częstotliwości.
* Zmiana trybów lub wyłączenie pilota bezprzewodowego spowoduje

automatyczne wyłączanie funkcji ECO.
• W trybie chłodzenia naciśnij przycisk MENU, a następnie naciśnij przycisk

(+) lub (-) (L/R SWING i U/D SWING), aby wybrać symbol ECO, gdy
symbol ECO będzie migał, naciśnij przycisk OK, aby podświetlić (nie
podświetlić) symbol ECO, co spowoduje aktywację (dezaktywację) funkcji
ECO.

Uwaga: Na zużycie energii elektrycznej ma wpływ temperatura otoczenia, 
konstrukcja domu itp., a gdy temperatura otoczenia jest wysoka lub 
dom ma dużą powierzchnię, należy zachować ostrożność przy 
korzystaniu z trybu ECO.

13. UŚPIENIE (SLEEP)
* Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk „MENU”, następnie
naciśnij przycisk (+) lub (-) (L/R SWING i U/D SWING), aby wybrać
znak SLEEP, gdy znak SLEEP będzie migał, naciśnij przycisk OK,
aby podświetlić (nie podświetlić) symbol SLEEP, co spowoduje
aktywację (dezaktywację) trybu uśpienia.

* Urządzenie wyjdzie z trybu uśpienia (SLEEP) po 10 godzinach ciągłej
pracy i powróci do poprzedniego stanu.

Uwaga: Funkcja uśpienia (sleep) nie może być aktywowana 
w trybie wentylacji (fan) i automatycznym (auto).
W trybie uśpienia ekran klimatyzatora jest wyłączony.

Opis przycisków

14. WYCISZENIE (SILENCE)
* Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij przycisk „MENU”,

a następnie naciśnij przycisk (+) lub (-) (L/R SWING i U/D
SWING), aby wybrać symbol

wyciszenia (SILENCE), kiedy symbol SILENCE będzie migał, 
naciśnij przycisk OK, aby podświetlić (nie podświetlić) symbol 
SILENCE, który aktywuje (dezaktywuje) funkcję cichego wiatru.

15. OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE (ELE.H)
* Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk MENU, a następne 
naciśnij przycisk (+) lub (-) (L/R SWING i U/D SWING), aby wybrać symbol 
ELE.H, gdy znak ELE.H miga, naciśnij przycisk OK, aby podświetlić (nie 
podświetlić) symbol ELE.H, co spowoduje włączenie (wyłączenie) funkcji 
dodatkowego ogrzewania.
* Urządzenie automatycznie aktywuje funkcję ogrzewania dodatkowego 
w zależności od temperatury otoczenia, aby przyspieszyć ogrzewanie.
* Ten przycisk jest wyłączony w niektórych modelach.

16 Wyświetlacz
* Naciśnij przycisk MENU, a następnie naciśnij przycisk (+) lub 

(-) (L/R SWING i U/D SWING), aby wybrać symbol DISPLAY, gdy 
symbol DISPLAY będzie migał, naciśnij przycisk OK, aby 
aktywować (dezaktywować) funkcję wyświetlania ekranu.

17. ŚWIATŁO (LIGHT)

* Urządzenie będzie automatycznie aktywować lub 
dezaktywować funkcję wyświetlania na ekranie klimatyzatora 
w zależności od jasności otoczenia w pomieszczeniu.
* Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk MENU, a 

następnie naciśnij przycisk (+) lub (-) (L/R SWING i U/D SWING), 
aby wybrać znak LIGHT, gdy znak LIGHT będzie migał, naciśnij 
przycisk OK, aby podświetlić (nie podświetlić) znak LIGHT, który 
aktywuje (dezaktywuje) funkcję wykrywania światła.
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