
 
 

Instrukcja obsługi do pilota zdalnego 
sterowania i sterownika przewodowego 

  

♦ Przeczytaj uważnie tę Instrukcję obsługi, aby móc korzystać  
z klimatyzatora w sposób bezpieczny i prawidłowy. 

♦ Należy zachować Instrukcję obsługi w odpowiednim stanie, aby móc odwołać 
się do niej w dowolnym momencie. 



 
 

SPIS TREŚCI 
1 Ważne ............................................................................. 1 
2. Pilot zdalnego sterowania ............................................. 2 

2.1 Pilot zdalnego sterowania F ................................. 2 
2.1.1 Opis przycisków .......................................... 2 
2.1.2 Sposób użycia ............................................ 4 

2.2 Pilot zdalnego sterowania H .................................. 7 
2.2.1 Opis przycisków .......................................... 7 
2.2.2 Sposób użycia ............................................ 8 

2.3 Pilot zdalnego sterowania K ................................ 11 
2.3.1 Opis przycisków ........................................ 11 
2.3.2 Sposób użycia .......................................... 14 

2.4 Pilot zdalnego sterowania L ................................ 16 
2.4.1 Opis przycisków ........................................ 17 
2.4.2 Sposób użycia .......................................... 19 

2.5 Wkładanie baterii ................................................. 21 
3.  Sterownik przewodowy ................................................ 22 

3.1 Sterownik przewodowy I ...................................... 22 
3.1.1 Opis przycisków ........................................ 22 
3.1.2 Sposób użycia .......................................... 23 

3.2 Sterownik przewodowy II .................................. 25 
3.2.1 Opis przycisków ........................................ 25 
3.2.2 Sposób użycia .......................................... 26 

3.3 Montaż sterownika przewodowego ................... 28 
  



1  
 

1. Ważne 
1. Pilota zdalnego sterowania należy kierować w stronę odbiornika w klimatyzatorze. 
2. Pilot powinien znajdować się w odległości do 8 metrów od odbiornika. 
3. Pomiędzy pilotem a odbiornikiem nie może być żadnych przedmiotów. 
4. Nie należy upuszczać ani rzucać pilota. 
5. Nie kłaść pilota zdalnego sterowania w miejscu bezpośredniego działania promieni 

słonecznych lub urządzeń grzewczych oraz innych źródeł ciepła. 
6. Włożyć dwie baterie 7#, nie używać akumulatorów. 
7. W przypadku planowanego długiego okresu nieużywania należy wyjąć baterie z pilota 
zdalnego sterowania. 
8. Gdy sygnał z pilota nie dociera do jednostki wewnętrznej lub symbol nadawania nie miga na 

wyświetlaczu, oznacza to konieczność wymiany baterii. 
9. Jeśli przy naciskaniu przycisku pilota zdalnego sterowania występuje reset, to poziom 

zasilania jest niewystarczający i należy wymienić baterie na nowe. 
10. Zużyte baterie należy utylizować we właściwy sposób. 

Ważne: 
* Na ilustracji pokazano typowego pilota zdalnego sterowania, zawierającego prawie 

wszystkie przyciski funkcyjne. Wygląd pilota może nieznacznie różnić się od wyglądu 
faktycznie posiadanego modelu pilota. 

* Wszystkie ilustracje zamieszczone powyżej przedstawiają wygląd wyświetlacza po 
pierwszym włączeniu zasilania lub po ponownym włączeniu zasilania. W sytuacji 
rzeczywistej na ekranie pilota wyświetlane są tylko elementy istotne w danym 
momencie. 

* Urządzenia wyposażone tylko w funkcję chłodzenia nie mają funkcji ogrzewania ani 
ogrzewania elektrycznego. Naciskanie przycisków odpowiedzialnych za te funkcje nie 
spowoduje żadnego efektu. Nie należy przestawiać pilota na działanie takich 
przycisków.  
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2. Pilot zdalnego sterowania 
2.1 Pilot zdalnego sterowania F 
★ 2.1.1 Opis przycisków

  
 

 Przycisk „ ” 
Jedno naciśnięcie tego przycisku uruchamia klimatyzator, kolejne naciśnięcie powoduje jego 
zatrzymanie.  
 
 

 Przycisk „MODE” (Tryb) 
Służy do wyboru trybów działania urządzenia, każde naciśnięcie powoduje zmianę trybu. 
 
Tryby są przełączane w następującej kolejności:  

Pilota otwiera 
się na prawo 
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Ważne: Urządzenie wyposażone w funkcję samego chłodzenia nie ma trybu ogrzewania. 
 Przycisk „FAN” (wentylator) 

 
Do wyboru szybkości pracy wentylatora spośród 
ustawień: „Low”, „Mid”, „High”, „Auto” (niska, 
średnia, wysoka, automatyczna). 

 Przycisk „SWING” (kierunek) 
Służy do zmiany kierunku strumienia powietrza określanego za pomocą żaluzji poziomych. 
Nacisnąć raz, aby uruchomić ruch żaluzji, które następnie będą stopniowo zmieniać kierunek 
strumienia powietrza z urządzenia. 
Po znalezieniu optymalnego kierunku strumienia powietrza, należy nacisnąć go ponownie, aby 
zatrzymać żaluzje w tej pozycji. 

Przycisk „+” lub „-” 
Przycisków tych używa się do zwiększania lub zmniejszania wartości ustawienia temperatury 
urządzenia. 
Temperaturę można ustawiać na wartość z zakresu od 16°C do 32°C. 
Każde naciśnięcie powoduje zmianę temperatury o 1°C. 
Nie można regulować nastawionej temperatury podczas pracy WENTYLATORA. 

 Przycisk wyłącznika czasowego/zegara dla funkcji czasomierza 
Służy do włączania i wyłączania funkcji czasomierza. 

 Przycisk „Sleep” (Uśpienie) 
Naciśnięcie przycisku SLEEP (uśpienie) powoduje pokazanie na wyświetlaczu symbolu , co 
oznacza, że funkcja uśpienia klimatyzatora jest aktywna. 
 

★ 2.1.2 Sposób użycia 
• Tryb pracy automatycznej 
1. Naciśnij przycisk ON/OFF (wyłącznik główny), aby uruchomić klimatyzator. 
2. Naciśnij przycisk „MODE” (Tryb), a następnie wybierz tryb automatyczny. 
3. Naciśnij przycisk FAN (wentylator), aby wybrać szybkość obrotów wentylatora. Do 
wyboru są następujące szybkości pracy wentylatora: „LOW”, „MID”, „HIGH”, „AUTO” 
(niska, średnia, wysoka, automatyczna). 

4. Naciśnij ponownie przycisk ON/OFF, aby wyłączyć klimatyzator. 
• Tryb pracy „chłodzenie/ogrzewanie” 

 (model z funkcją samego chłodzenia nie ma funkcji ogrzewania). 
1. Naciśnij przycisk ON/OFF (wyłącznik główny), aby uruchomić klimatyzator. 
2. Naciśnij przycisk „MODE”, aby wybrać tryb chłodzenia lub ogrzewania.  

3. Naciśnij przycisk „ ” lub „ ”, aby ustawić temperaturę co 1°C. 
Zakres różnicy temperatur wynosi od 16°C do 32°C. 

4. Naciśnij przycisk FAN (wentylator), aby wybrać szybkość obrotów wentylatora. Do 
wyboru są następujące szybkości pracy wentylatora: „LOW”, „MID”, „HIGH”, „AUTO” 
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(niska, średnia, wysoka, automatyczna). 
5. Naciśnij ponownie przycisk ON/OFF, aby wyłączyć klimatyzator. 

 
• Tryb działania wentylatora 
1. Naciśnij przycisk ON/OFF (wyłącznik główny), aby uruchomić klimatyzator. 
2. Naciśnij przycisk „MODE”, aby wybrać tryb chłodzenia lub ogrzewania. 
3. Naciśnij przycisk FAN (wentylator), aby wybrać szybkość obrotów wentylatora. Do wyboru 

szybkości pracy wentylatora spośród ustawień: „LOW”, „MID”, „HIGH” (niska, średnia, wysoka). 
4. Naciśnij ponownie przycisk ON/OFF, aby wyłączyć klimatyzator. 
 
Uwaga: W trybie pracy cyrkulacyjnej, ustawianie temperatury nie jest skuteczne.  
 
• Tryb osuszania 
1. Naciśnij przycisk ON/OFF (wyłącznik główny), aby uruchomić klimatyzator. 
2. Naciśnij przycisk „MODE”, aby wybrać tryb osuszania. 

3. Naciśnij przycisk „ ” lub „ ”, aby ustawić temperaturę co 1°C. 
Zakres różnicy temperatur wynosi od 16°C do 32°C. 

4. Naciśnij przycisk FAN (wentylator), aby wybrać szybkość obrotów wentylatora. Do wyboru są 
następujące szybkości pracy wentylatora: „LOW”, „MID”, „HIGH”, „AUTO” (niska, średnia, 
wysoka, automatyczna). 
5. Naciśnij ponownie przycisk ON/OFF, aby wyłączyć klimatyzator. 
 
Ważne: 
Niniejsza instrukcja zawiera opis wszystkich dostępnych funkcji we wszystkich modelach 
pilotów zdalnego sterowania, dlatego może zdarzyć się, że naciśnięcie określonego 
przycisku nie wywoła żadnej reakcji, co oznacza, że model klimatyzatora, który Państwo 
zakupili nie ma danej funkcji. 
 
• Przycisk trybu Czasomierza/zegara 
1) Funkcja zegara 
Aby ustawić zegar w tym trybie: 
1. Otwórz pokrywę na pilocie, następnie naciśnij przycisk czasomierza, aby aktywować funkcję zegara. 

2. Naciśnij przycisk „ ” lub „ ”, aby ustawić czas zegara. Czas w systemie jest podawany w 
formacie 12-godzinnym z oznaczeniem „a.m.” i „p.m.” (do południa/po południu). 
3. Naciśnij przycisk TIMER/CLOCK ponownie, aby potwierdzić ustawiony czas.
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2) Funkcja czasomierza ustawiona na ON (włączona) 
Funkcję czasomierza należy aktywować przy wyłączonym klimatyzatorze. 
Metoda jest następująca: 
1. Otworzyć pokrywę na pilocie zdalnego sterowania, następnie nacisnąć przycisk 
TIMER/CLOCK, co spowoduje wyświetlenie migających liter ON. 
2. Nacisnąć przycisk „A” lub „V”, aby ustawić czas w formacie 12-godzinnym (a.m. i p.m.). 
3. Nacisnąć przycisk TIMER/CLOCK ponownie, aby potwierdzić ustawiony czas. 
4. Nacisnąć inny przycisk, aby wybrać warunki działania. (W tym tryb, temperaturę, odchylenie, 
szybkość wentylatora, itd.). 
Ważne: Gdy ustawienie Zegara lub Czasomierza jest takie samo jak ustawienie 
czasu, to klimatyzator automatycznie wyłączy się lub zadziała. 
 
• Tryb usypiania 
1. Uruchom jednostkę przyciskiem „ON/OFF”. 
2. Naciśnij przycisk MODE (tryb), aby wybrać funkcję chłodzenia lub ogrzewania 
(cooling/heating). 

3. Otwórz pokrywę na sterowniku przewodowym, naciśnij przycisk SLEEP, wyświetlacz pokaże 
, a funkcja uśpienia zostanie aktywowana. 

4. Naciśnij przycisk SLEEP ponownie, co spowoduje anulowanie funkcji uśpienia. Następnie 
klimatyzator zachowa ustawienia działania. 

5. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby wyłączyć klimatyzator. 
Po uruchomieniu funkcji uśpienia klimatyzator będzie działał następująco: 
1. Tryb chłodzenia: 

Ustawien
ie T(°C) 

T+1(°C)  
1. godzina 

T+2(°C)  
2. godzina 

Utrzymywać klimatyzator 
uruchomiony przez 
następne 5 godzin 

zatrzymanie 
automatyczne 

2. Tryb ogrzewania: 
Ustawien
ie T(°C) 

T-2(°C)  
1. godzina 

T-4(°C)  
2. godzina 

Utrzymywać klimatyzator 
uruchomiony przez 
następne 5 godzin 

zatrzymanie 
automatyczne 

 
3. Tryb uśpienia będzie trwał przez 7 godzin i następnie zatrzyma się automatycznie. 
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2.2 Pilot zdalnego sterowania H 
★ 2.2.1 Opis przycisków 

  
Przycisk  
Jedno naciśnięcie tego przycisku uruchamia klimatyzator, kolejne naciśnięcie powoduje jego 
zatrzymanie. 

Przycisk  
Do wyboru szybkości pracy wentylatora spośród ustawień: „Low”, „Mid”, „High”, „Auto” (niska, 
średnia, wysoka, automatyczna). 

 
Przycisk  
Po wyświetleniu się przycisku : 
Naciśnij ten przycisk, aby ustawić funkcję klimatyzacji dla korzystnego samopoczucia. 
Wyświetlacz LCD przedstawia obecną temperaturę pomieszczenia, gdy funkcja jest ustawiona i 
pokazuje temperaturę ustawienia, po anulowaniu funkcji. Funkcja ta jest nieprzydatna, gdy urządzenie 
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znajduje się w trybie Wentylatora.  
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Przycisk  
Służy do włączania i wyłączania funkcji czasomierza. 

Przycisk  lub  
Naciśnij przycisk  lub , aby ustawić temperaturę w zakresie od 16°C do 32°C. Wyświetlacz 
zmieni postać po naciśnięciu przycisku. 
Przycisk  
Umożliwia wybór różnych trybów pracy. Każde naciśnięcie powoduje zmianę trybu pracy. 
Tryby są przełączane w następującej 
kolejności: 

Przycisk  
Naciśnięcie przycisku SLEEP (uśpienie) powoduje pokazanie na wyświetlaczu komunikatu 
„SLEEP”, co oznacza, że funkcja uśpienia klimatyzatora jest aktywna. 

Przycisk  
Naciśnięcie tego przycisku uruchamia automatyczny ruchu żaluzji poziomych kierujących 
strumieniem powietrza; po uzyskaniu żądanego kierunku nadmuchu w pionie, należy nacisnąć 
przycisk ponownie, aby zatrzymać żaluzje poziomego kierunku nadmuchu. 

Przycisk  
Naciśnięcie tego przycisku włącza i wyłącza wyświetlacz LCD. 

Przycisk  
Naciśnięcie przycisku DUST, gdy pilot zdalnego sterowania jest w stanie wyłączonym uruchamia 
funkcję DUST klimatyzatora. Celem tej funkcji jest usuwanie kurzu z parownika i osuszanie wody 
znajdującej się wewnątrz parownika oraz zapobieganie powstawania pleśni na parowniku z powodu 
osadzania się wody oraz emisji nieprzyjemnego zapachu. 
Po ustawieniu funkcji DUST, należy nacisnąć przycisk DUST lub przycisk „ON/OFF” w celu jej 
wyłączenia. 

Funkcja czyszczenia przestaje działać po ok. 30 minutach działania bez wykonania jakiejkolwiek 
czynności przyciskiem . 
Klimatyzator ma specjalną funkcję osuszania i zapobiegania rozwojowi pleśni z dwoma opcjami do 

wyboru: „tak” lub „nie”. Do sterowania tą funkcją można korzystać z pilota zdalnego sterowania w 

trybie chłodzenia, suchym i automatycznym (chłodzenie i osuszanie), poziome prowadnice wiatru 

znajdują się w pozycji wyjściowej do chłodzenia. Klimatyzacja pracuje w trybie ogrzewania 

(klimatyzatory tylko z funkcją chłodzenia działają tylko w trybie wentylatora), wewnętrzny wentylator 

działa przez trzy minuty z niską mocą przed zatrzymaniem. Celem tej funkcji jest osuszenie wnętrza 

parownika i zapobieganie powstawaniu pleśni na parowniku z powodu gromadzenia się wody, 

powodującej wydostawanie się nieprzyjemnego zapachu. 
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★ 2.2.2 Sposób użycia 
 
• Tryb pracy automatycznej 
1. Naciśnij przycisk ON/OFF (wyłącznik główny), aby uruchomić klimatyzator. 

2. Naciśnij przycisk „MODE” (Tryb), a następnie wybierz tryb automatyczny. 

3. Naciśnij przycisk SPEED (prędkość), aby wybrać szybkość obrotów wentylatora. Do 

wyboru są następujące szybkości pracy wentylatora: „LOW”, „MID”, „HIGH”, „AUTO” (niska, średnia, 

wysoka, automatyczna). 

4. Naciśnij ponownie przycisk ON/OFF, aby wyłączyć klimatyzator. 
• Tryb pracy „chłodzenie/ogrzewanie” (model z funkcją samego chłodzenia nie ma funkcji 
ogrzewania). 
1. Naciśnij przycisk ON/OFF (wyłącznik główny), aby uruchomić klimatyzator. 
2. Naciśnij przycisk „MODE”, aby wybrać tryb chłodzenia lub ogrzewania. 

3. Naciśnij przycisk „ ” lub „ ”, aby ustawić temperaturę co 1°C. 
Zakres różnicy temperatur wynosi od 16°C do 32°C. 

4. Naciśnij przycisk SPEED (prędkość), aby wybrać szybkość obrotów wentylatora. Do 
wyboru są następujące szybkości pracy wentylatora: „LOW”, „MID”, „HIGH”, „AUTO” 
(niska, średnia, wysoka, automatyczna). 

5. Naciśnij ponownie przycisk ON/OFF, aby wyłączyć klimatyzator. 
• Tryb działania wentylatora 

1. Naciśnij przycisk ON/OFF (wyłącznik główny), aby uruchomić klimatyzator. 
2. Naciśnij przycisk „MODE”, aby wybrać tryb chłodzenia lub ogrzewania. 
3. Naciśnij przycisk SPEED (prędkość), aby wybrać szybkość obrotów wentylatora. Do 

wyboru są następujące szybkości pracy wentylatora: „LOW”, „MID”, „HIGH”, „AUTO” 
(niska, średnia, wysoka, automatyczna). 

4. Naciśnij ponownie przycisk ON/OFF, aby wyłączyć klimatyzator. 
Uwaga: W trybie pracy cyrkulacyjnej, ustawianie temperatury nie działa.  

• Tryb osuszania 
1. Naciśnij przycisk ON/OFF (wyłącznik główny), aby uruchomić klimatyzator. 
2. Naciśnij przycisk „MODE”, aby wybrać tryb osuszania. 

3. Naciśnij przycisk „ ” lub „ ”, aby ustawić temperaturę co 1°C. 
Zakres różnicy temperatur wynosi od 16°C do 32°C. 

4. Naciśnij przycisk SPEED (prędkość), aby wybrać szybkość obrotów wentylatora. Do 
wyboru są następujące szybkości pracy wentylatora: „LOW”, „MID”, „HIGH”, „AUTO” (niska, 
średnia, wysoka, automatyczna). 
5. Naciśnij ponownie przycisk ON/OFF, aby wyłączyć klimatyzator. 
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Ważne: 
Niniejsza instrukcja zawiera opis wszystkich dostępnych funkcji we wszystkich modelach 
pilotów zdalnego sterowania, dlatego może zdarzyć się, że naciśnięcie określonego 
przycisku nie wywoła żadnej reakcji, co oznacza, że model klimatyzatora, który Państwo 
zakupili nie ma danej funkcji. 

• Funkcja podświetlenia nocnego pilota zdalnego sterowania (tylko pilot z tą funkcją). 

Dla wygody korzystania z pilota w ciemności przy braku oświetlenia, pilot ma niebieskie 
podświetlenie i świecące przyciski. Naciśnięcie któregokolwiek z przycisków powoduje 
natychmiastowe zapalenie łagodnego światła ułatwiającego obsługę pilota. Brak użycia pilota 
w ciągu 10 sekund powoduje automatyczne wyłączenie podświetlenia. • Praca w trybie 
czasomierza 
1) Funkcja zegara 
Aby ustawić zegar w tym trybie, należy: 
1. Nacisnąć przycisk Timer, aby uruchomić funkcję zegara. 

2. Nacisnąć przycisk „ ” lub „ ”, aby ustawić czas zegara w formacie 12-godzinnym (a.m. i 
p.m.). 
3. Nacisnąć przycisk TIMER ponownie, aby potwierdzić ustawiony czas. 
2) Funkcja włączenia czasomierza 
Funkcję czasomierza należy aktywować przy wyłączonym klimatyzatorze. 
Metoda jest następująca: 
1. Naciśnij przycisk TIMER, aby wyświetlić migające litery „ON”. 

2. Naciśnij przycisk „ ” lub „ ”, aby ustawić czas w formacie 12-godzinnym (a.m. i p.m.). 
3. Naciśnij przycisk TIMER ponownie, aby potwierdzić ustawiony czas. 
4. Naciśnij inny przycisk, aby wybrać warunki działania. (W tym tryb, temperaturę, odchylenie, 
szybkość wentylatora, itd.). 
Ważne: Gdy ustawienie Zegara lub Czasomierza jest takie samo jak ustawienie czasu, 
to klimatyzator automatycznie wyłączy się lub zadziała. 
 
• Tryb usypiania 
1. Uruchom jednostkę przyciskiem „ON/OFF”. 
2. Naciśnij przycisk MODE (tryb), aby wybrać funkcję chłodzenia lub ogrzewania (cooling/heating). 
3. Otwórz pokrywę na sterowniku przewodowym, naciśnij przycisk SLEEP, wyświetlacz pokaże 
SLEEP, a funkcja uśpienia zostanie aktywowana. 
4. Naciśnij przycisk SLEEP ponownie, co spowoduje anulowanie funkcji uśpienia. Następnie 

klimatyzator zachowa ustawienia działania. 
5. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby wyłączyć klimatyzator. 
Po uruchomieniu funkcji uśpienia klimatyzator będzie działał następująco: 

1. Tryb chłodzenia: 
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Ustawien
ie T(°C) 

T+1(°C) 1. 
godzina 

T+2(°C) 2. 
godzina 

Utrzymywać klimatyzator 
uruchomiony przez 
następne 5 godzin 

zatrzymanie 
automatyczne 

2. Tryb ogrzewania: 
Ustawien
ie T(°C) 

T-2(°C) 1. 
godzina 

T-4(°C) 2. 
godzina 

Utrzymywać klimatyzator 
uruchomiony przez 
następne 5 godzin 

zatrzymanie 
automatyczne 

3. Tryb uśpienia będzie trwał przez 7 godzin i następnie zatrzyma się 
automatycznie. 
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2.3 Pilot zdalnego sterowania K 
★ 2.3.1 Opis przycisków 

NAZWA TRYBU PRACY 
PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA 

TEMPERATURA, CZASU ITD. 

KOŁYSANIE ŁOPATEK LUB STAN WŁ./WYŁ. 

INFORMACJE O FUNKCJI 

Ważne: Na ilustracji pokazano typowego pilota zdalnego sterowania, zawierającego 
prawie wszystkie przyciski funkcyjne. Wygląd pilota może nieznacznie różnić 
się od wyglądu faktycznie posiadanego modelu pilota. 
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Przycisk  
Jedno naciśnięcie tego przycisku uruchamia klimatyzator, kolejne naciśnięcie powoduje jego 
zatrzymanie. 

Przycisk  
Do wyboru szybkości pracy wentylatora 
spośród ustawień: „Low”, „Mid”, „High”, „Auto” 
(niska, średnia, wysoka, automatyczna).  
Przycisk  
Naciśnięcie tego przycisku powoduje uruchomienie automatycznego ruchu żaluzji pionowych 
kierujących strumieniem powietrza; po uzyskaniu żądanego kierunku nadmuchu w poziomie, należy 
nacisnąć przycisk ponownie, aby zatrzymać żaluzje poziomego kierunku nadmuchu. 

Przycisk  
Po wyświetleniu się przycisku : 
Naciśnij ten przycisk, aby ustawić funkcję klimatyzacji dla korzystnego samopoczucia. Wyświetlacz 
LCD przedstawia obecną temperaturę pomieszczenia, gdy funkcja jest ustawiona i pokazuje 
temperaturę ustawienia, po anulowaniu funkcji. Funkcja ta jest nieprzydatna, gdy urządzenie znajduje 
się w trybie Wentylatora. 

Przycisk  
Tylko w trybie chłodzenia lub ogrzewania: po naciśnięciu tego przycisku, prędkość obrotowa 
wentylatora zostanie automatycznie ustawiona na dużą moc, a na wyświetlaczu LCD pojawi się 
komunikat „high fan” (duża prędkość pracy wentylatora), funkcja mocnej wentylacji zostanie 
uruchomiona w celu osiągnięcia najwyższego poziomu chłodzenia lub ogrzewania. 

Przycisk  
Służy do włączania i wyłączania funkcji czasomierza. 

Przycisk  
Naciśnięcie tego przycisku włącza i wyłącza wyświetlacz LCD. 

Przycisk  lub  

Naciśnij przycisk  lub , aby ustawić temperaturę w zakresie od 16°C do 32°C. Zawartość 
wyświetlacza zmieni postać po naciśnięciu przycisku. 
Przycisk  
a. Gdy pilot znajduje się w stanie wyłączonym, naciśnij przycisk „Clean”, co spowoduje przestawienie 
żaluzji prowadzących nadmuch powietrza pozycji wyjściowych do chłodzenia, klimatyzacja działa w 
funkcji „Clean”, której czas trwania wynosi maks. 35 minut. Celem tej funkcji jest oczyszczenie 
parownika z kurzu i osuszenie wody znajdującej się wewnątrz parownika w celu zapobiegania 
rozwojowi pleśni z powodu gromadzenia się wody oraz uniknięcia emisji nieprzyjemnego zapachu. 

Przycisk  
Umożliwia wybór różnych trybów pracy. Każde naciśnięcie powoduje zmianę trybu pracy. 
Tryby są przełączane w następującej 
kolejności: 
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Ważne: Urządzenie wyposażone w funkcję samego chłodzenia nie ma trybu ogrzewania. 
Przycisk  
Naciśnięcie przycisku SLEEP (uśpienie) powoduje pokazanie na wyświetlaczu komunikatu „SLEEP”, 
co oznacza, że funkcja uśpienia klimatyzatora jest aktywna. 

Przycisk  
Naciśnięcie tego przycisku uruchamia automatyczny ruchu żaluzji poziomych kierujących 
strumieniem powietrza; po uzyskaniu żądanego kierunku nadmuchu w pionie, należy nacisnąć 
przycisk ponownie, aby zatrzymać żaluzje poziomego kierunku nadmuchu. 

Przycisk  
Naciśnięcie tego przycisku umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcję zdrowej klimatyzacji. 

Przycisk  
Klimatyzator ma specjalną funkcję osuszania i zapobiegania rozwojowi pleśni z dwoma opcjami 
do wyboru: „tak” lub „nie”. Do sterowania tą funkcją można korzystać z pilota zdalnego 
sterowania w trybie chłodzenia, suchym i automatycznym (chłodzenie i osuszanie), poziome 
prowadnice wiatru znajdują się w pozycji wyjściowej do chłodzenia. Klimatyzacja pracuje w 
trybie ogrzewania (klimatyzatory tylko z funkcją chłodzenia działają tylko w trybie wentylatora), 
wewnętrzny wentylator działa przez trzy minuty z niską mocą przed zatrzymaniem. Celem tej 
funkcji jest osuszenie wnętrza parownika i zapobieganie powstawaniu pleśni na parowniku z 
powodu gromadzenia się wody, powodującej wydostawanie się nieprzyjemnego zapachu. 

Ważne: 
1. Ta funkcja nie jest ustawiona fabrycznie. Użytkownik może dowolnie ustawiać i 

anulować działanie tej funkcji. Aby uruchomić tę funkcję: przy wyłączonym 
klimatyzatorze i pilocie zdalnego sterowania, skierować pilota w stronę klimatyzatora, 
nacisnąć i przytrzymać przycisk „FUNGUSPROOF” jednokrotnie, brzęczek wyemituje 
pięciokrotny sygnał dźwiękowy ponownie po pięciu sygnałach, informując, że funkcja 
jest gotowa. W przypadku, gdy funkcja ta została skonfigurowana, będzie ona aktywna 
w klimatyzatorze, chyba że cały system zostanie wyłączony spod napięcia lub działanie 
funkcji zostanie ręcznie anulowane. 

2. Aby anulować działanie tej funkcji: 1. Wyłączyć całkowicie zasilanie w układzie 
klimatyzacji. 2. Przy wyłączonym klimatyzatorze i pilocie zdalnego sterowania, skierować 
pilota w stronę klimatyzatora, nacisnąć i przytrzymać przycisk „FUNGUSPROOF” 
jednokrotnie, brzęczek wyemituje pięciokrotny sygnał dźwiękowy ponownie po pięciu 
sygnałach, informując, że funkcja jest gotowa. 
3. Gdy ta funkcja jest włączona, sugeruje się, aby nie uruchamiać ponownie klimatyzacji 

przed jej całkowitym zatrzymaniem. 
4. Funkcja ta nie będzie działać w przypadku zatrzymania czasowego lub uśpienia. 
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★ 2.3.2 Sposób użycia 
Tryb pracy automatycznej 
1. Naciśnij przycisk ON/OFF (wyłącznik główny), aby uruchomić klimatyzator. 
2. Naciśnij przycisk „MODE” (Tryb), a następnie wybierz tryb automatyczny. 
3. Naciśnij przycisk SPEED (prędkość), aby wybrać szybkość obrotów wentylatora. Do wyboru 

są następujące szybkości pracy wentylatora: „LOW”, „MID”, „HIGH”, „AUTO” (niska, średnia, 
wysoka, automatyczna). 

4. Naciśnij ponownie przycisk ON/OFF, aby wyłączyć klimatyzator. 
• Tryb pracy „chłodzenie/ogrzewanie” (model z funkcją samego chłodzenia nie ma funkcji 
ogrzewania) 
1. Naciśnij przycisk ON/OFF (wyłącznik główny), aby uruchomić klimatyzator. 
2. Naciśnij przycisk „MODE”, aby wybrać tryb chłodzenia lub ogrzewania. 

3. Naciśnij przycisk „ ” lub „ ”, aby ustawić temperaturę na TC. 
Zakres różnicy temperatur wynosi od 16°C do 32°C. 

4. Naciśnij przycisk SPEED (prędkość), aby wybrać szybkość obrotów wentylatora. Do wyboru 
są następujące szybkości pracy wentylatora: „LOW”, „MID”, „HIGH”, „AUTO” (niska, średnia, 
wysoka, automatyczna). 

5. Naciśnij ponownie przycisk ON/OFF, aby wyłączyć klimatyzator. 
• Tryb działania wentylatora 
1. Naciśnij przycisk ON/OFF (wyłącznik główny), aby uruchomić klimatyzator. 
2. Naciśnij przycisk „MODE”, aby wybrać tryb chłodzenia lub ogrzewania. 
3. Naciśnij przycisk SPEED (prędkość), aby wybrać szybkość obrotów wentylatora. Do wyboru 

szybkości pracy wentylatora spośród ustawień: „LOW”, „MID”, „HIGH” (niska, średnia, 
wysoka). 

4. Naciśnij ponownie przycisk ON/OFF, aby wyłączyć klimatyzator. 
Uwaga: W trybie pracy cyrkulacyjnej, ustawianie temperatury nie działa. 
• Tryb osuszania 
1. Naciśnij przycisk ON/OFF (wyłącznik główny), aby uruchomić klimatyzator. 
2. Naciśnij przycisk „MODE”, aby wybrać tryb osuszania. 

3. Naciśnij przycisk „ ” lub „ ”, aby ustawić temperaturę co 1°C. 
Zakres różnicy temperatur wynosi od 16°C do 32°C. 
4. Naciśnij przycisk SPEED (prędkość), aby wybrać szybkość obrotów wentylatora. Do wyboru 
są następujące szybkości pracy wentylatora: „LOW”, „MID”, „HIGH”, „AUTO” (niska, średnia, 
wysoka, automatyczna). 
5. Naciśnij ponownie przycisk ON/OFF, aby wyłączyć klimatyzator. 
Ważne: 

Niniejsza instrukcja zawiera opis wszystkich dostępnych funkcji we wszystkich modelach 
pilotów zdalnego sterowania, dlatego może zdarzyć się, że naciśnięcie określonego 
przycisku nie wywoła żadnej reakcji, co oznacza, że model klimatyzatora, który Państwo 
zakupili nie ma danej funkcji.
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• Tryb czasomierza uruchamiany przyciskiem 
1) Funkcja zegara 

Aby ustawić zegar w tym trybie, należy: 
1. Otworzyć pokrywę na pilocie, następnie nacisnąć przycisk Timer/Clock, aby aktywować funkcję 
Clock (zegar). 

2. Naciśnij przycisk „ ” lub „ ”, aby ustawić czas zegara w formacie 12-godzinnym 
 (a.m. i p.m.). 
3. Naciśnij przycisk TIMER ponownie, aby potwierdzić ustawiony czas. 
 
2) Funkcja włączenia czasomierza 
Funkcję czasomierza należy aktywować przy wyłączonym klimatyzatorze. 
Metoda jest następująca: 
1. Naciśnij przycisk TIMER, aby wyświetlić migające litery „ON”. 

2. Nacisnąć przycisk „ ” lub „ ”, aby ustawić czas w formacie 12-godzinnym (a.m. i p.m.). 
3. Naciśnij przycisk TIMER ponownie, aby potwierdzić ustawiony czas. 
4. Naciśnij inny przycisk, aby wybrać warunki działania. (W tym tryb, temperaturę, odchylenie, 
szybkość wentylatora, itd.). 
 
Ważne: Gdy ustawienie Zegara lub Czasomierza jest takie samo jak ustawienie czasu, 
to klimatyzator automatycznie wyłączy się lub zadziała. 
 
• Tryb usypiania 
1. Uruchom jednostkę przyciskiem „ON/OFF”. 
2. Naciśnij przycisk MODE (tryb), aby wybrać funkcję chłodzenia lub ogrzewania (cooling/heating). 
3. Otwórz pokrywę na sterowniku przewodowym, naciśnij przycisk SLEEP (uśpienie), aby na 

wyświetlaczu pojawił się symbol oznaczający aktywację funkcji uśpienia. 
4. Naciśnij przycisk SLEEP ponownie, co spowoduje anulowanie funkcji uśpienia. Następnie 

klimatyzator zachowa ustawienia działania. 
5. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby wyłączyć klimatyzator. 

Po uruchomieniu funkcji uśpienia klimatyzator będzie działał następująco: 
1. Tryb chłodzenia: 

 

Ustawien
ie T(°C) 

T+1(°C) 1. 
godzina 

T+2(°C) 2. 
godzina 

Utrzymywać klimatyzator 
uruchomiony przez 
następne 5 godzin 

zatrzymanie 
automatyczne 

2. Tryb ogrzewania: 
Ustawien
ie T(°C) 

T-2(°C) 1. 
godzina 

T-4(°C) 2. 
godzina 

Utrzymywać klimatyzator 
uruchomiony przez 
następne 5 godzin 

zatrzymanie 
automatyczne 

3. Tryb uśpienia będzie trwał przez 7 godzin i następnie zatrzyma się 
automatycznie. 
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 2.4 pilot zdalnego sterowania L 

Pilota otwiera 
się na prawo 

Ważne: 1. Przyciski zewnętrzne pilota zdalnego sterowania aktywne tylko, gdy pokrywa jest 
zamknięta. 

2. Dwa białe przyciski dotyczą tylko wywoływania ustawienia. Jeśli ustawienia zostały już 
wykonane, nie należy resetować ich samemu. 
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2.4.1 Opis przycisków 
Przycisk  
Jedno naciśnięcie tego przycisku uruchamia klimatyzator, kolejne naciśnięcie powoduje jego 
zatrzymanie. 

Przycisk  
Do wyboru szybkości pracy wentylatora spośród ustawień: „Low”, „Mid”, „High”, „Auto” (niska, 
średnia, wysoka, automatyczna). 

 
Przycisk  
Naciśnięcie przycisku  powoduje zwiększenie ustawienia temperatury o 0,5°C. Naciśnięcie 
przycisku  powoduje zmniejszenie ustawienia temperatury o 0,5°C. 
Użytkownik może zmieniać temperaturę w szybki sposób poprzez ciągłe naciskanie przycisku i 
ustawienie temperatury z zakresu od 16°C do 32°C. 

Przycisk  
Wciskając przycisk COOL, można bezpośrednio wejść w tryb chłodzenia. 

Przycisk  
Wciskając przycisk HEAT, można bezpośrednio wejść w tryb ogrzewania. 
Uwaga: jednostka wyposażona tylko w funkcję chłodzenia nie ma funkcji ogrzewania. 

Przycisk  
Naciśnięcie tego przycisku uruchamia automatyczny ruchu żaluzji poziomych kierujących 
strumieniem powietrza; po uzyskaniu żądanego kierunku nadmuchu w pionie, należy nacisnąć 
przycisk ponownie, aby zatrzymać żaluzje poziomego kierunku nadmuchu. 

Przycisk  
Poprzez naciśnięcie tego przycisku można włączyć lub wyłączyć funkcję zdrowej klimatyzacji. 

Przycisk  
Naciśnięcie przycisku SLEEP (uśpienie) powoduje pokazanie na wyświetlaczu komunikatu 
„SLEEP”, co oznacza, że funkcja uśpienia klimatyzatora jest aktywna. 
Uwaga: wciśnięcie przycisku MODE lub ON/OFF na pilocie zdalnego sterowania kasuje 
tryb uśpienia. 

Przycisk  
Naciśnięcie tego przycisku służy do aktywacji funkcji „iFEEL”. Wyświetlacz LCD przedstawia obecną 

temperaturę pomieszczenia, gdy funkcja jest ustawiona i pokazuje temperaturę ustawienia, po 

anulowaniu funkcji. Funkcja jest nieaktywna w trybie Fan.  
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Przycisk  
Służy do włączania i wyłączania funkcji czasomierza. 

Przycisk  
Naciśnięcie tego przycisku umożliwia ustawianie funkcji Silence na „on” lub „off” (symbol ciszy 
pojawi się lub zniknie z ekranu). Po podaniu zasilania, jednostka zostanie włączona z ustawieniem 
domyślnym z wyłączoną funkcją wyciszenia. 

Przycisk  
Naciśnięcie tego przycisku umożliwia ustawianie funkcji Turbo na „on” lub „off” (symbol turbo pojawi 
się lub zniknie z ekranu). 
Po podaniu zasilania, jednostka zostanie włączona z ustawieniem domyślnym z wyłączoną funkcją 
turbo. 
Z tej funkcji nie można korzystać w trybie auto, suszenia lub wentylatora, co oznacza, że nie pojawią 
się litery turbo. 

Przycisk  
W trybie wyświetlania naciśnij raz przycisk, aby wyłączyć „DISPLAY”. Naciśnij ponownie „DISPLAY”. 
Wyświetlacz LCD zamiga przez 5 s, a następnie pokaże temperaturę otoczenia i ustawioną 
temperaturę. Jest to udogodnienie dla użytkownika w celu sprawdzenia temperatury otoczenia lub 
ustawienia w dowolnym czasie w ciemności. 
Przycisk  
Gdy pilot zdalnego sterowania jest w stanie wyłączonym, naciśnij przycisk „iCLEAN”, jednostka 
wykona funkcję „iCLEAN”. 
Celem tej funkcji jest usuwanie kurzu z parownika i osuszanie wody znajdującej się wewnątrz 
parownika oraz zapobieganie powstawaniu pleśni na parowniku z powodu osadzania się wody oraz 
emisji nieprzyjemnego zapachu. 
Po ustawieniu funkcji „iCLEAN”, należy nacisnąć przycisk „iCLEAN” lub przycisk „ON/OFF” w celu 
jej wyłączenia. 
Funkcja czyszczenia przestaje działać po ok. 30 minutach działania bez wykonania jakiejkolwiek 
czynności przyciskiem  (w przypadku dodatkowej funkcji ogrzewania elektrycznego 
IDU). 
Naciśnięcie tego przycisku w trybie ogrzewania powoduje uruchomienie pomocniczego ogrzewania 
elektrycznego. 

Przycisk  
Celem tej funkcji jest osuszenie wnętrza parownika i zapobieganie powstawania pleśni na 
parowniku z powodu gromadzenia się wody, powodującej wydostawanie się nieprzyjemnego 
zapachu. 
Aby uruchomić tę funkcję: przy wyłączonym klimatyzatorze i pilocie zdalnego sterowania, nacisnąć 
raz przycisk „Anti-FUNGUS”, brzęczek wyemituje pięciokrotny sygnał dźwiękowy ponownie po 
pięciu sygnałach, informując, że funkcja jest gotowa. 
Aby anulować działanie tej funkcji: 1. Przy klimatyzatorze i pilocie zdalnego sterowania w stanie 
„OFF” (wyłączone), naciśnij przycisk „Anti-FUNGUS” ponownie. 

Przycisk  
Naciśnij ten przycisk, aby uruchomić automatyczne odchylanie żaluzji kierunku nadmuchu w 
poziomie po uzyskaniu żądanego kierunku pionowego nadmuchu. 
Naciśnij „SPOT SWING” ponownie, aby zatrzymać żaluzje ustawiające kierunek nadmuchu w 
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poziomie odpowiednio do potrzeb. 

Przycisk  
Naciśnij ten przycisk w trybie chłodzenia, aby jednostka rozpoczęła działanie w oszczędnościowym 
trybie pracy „ECO”, który zużywa najmniej energii. 
Urządzenie wyłączy się automatycznie po upływie 8 godzin. Użytkownik może nacisnąć przycisk 
„ECO” ponownie, aby wyjść z tego trybu. 

Ważne: Jednostka wyłączy się automatycznie, jeśli upłynie czas w trybie czasomierza.  
Dwa białe przyciski: Ustawianie adresu 

Przy wyłączonym pilocie, wcisnąć dwa białe przyciski jednocześnie przez 10 sekund lub dłużej, aby 
przejść do ustawiania adresu. Ten stan służy do wyświetlania tylko parametrów temperatury i czasu, 
obszar wyświetlania temperatury pokazuje „Numer seryjny”, zakres wynosi od 0-99. Obszar 
wyświetlania czasu pokazuje „Set value” (Ustawiona wartość) z zakresu od 0 do 255. Początkowa 
wartość wynosi 1. 

Naciśnij , aby ustawić numer seryjny + i -. Parametry w ramach numeru seryjnego. 
Wyświetla od 0 do 99 w pętli. 
Naciśnij „ECO” oraz „iCLEAN”, aby ustawić wartość + i -. Parametry w ramach wartości liczbowej są 
wyświetlane od 0 do 255 w pętli. Po ustawieniu dwóch wartości należy nacisnąć przycisk MODE 
(Tryb), aby potwierdzić ustawienie. 

 
Służy do wyboru trybów działania 
urządzenia, każde naciśnięcie 
powoduje zmianę trybu. 
Tryby są przełączane w następującej kolejności: 

★ 2.4.2 Sposób użycia 
• Tryb pracy automatycznej 
1. Uruchom jednostkę przyciskiem „ON/OFF”. 
2. Naciśnij przycisk „MODE” (Tryb), a następnie wybierz tryb automatyczny. 
3. Naciśnij przycisk SPEED (szybkość), aby wybrać szybkość wentylatora spośród: LOW 
(niska), MID (średnia), HIGH (wysoka), AUTO (automatyczna). 
4. Naciśnij ponownie przycisk ON/OFF, aby wyłączyć klimatyzator. 

• Tryb chłodzenia/ogrzewania 
(jednostka wyposażona tylko w funkcję chłodzenia nie ma funkcji ogrzewania) 
1. Wcisnąć przycisk ON/OFF lub po prostu HEAT/COOL w celu uruchomienia klimatyzatora. 
2. Wcisnąć przycisk MODE, wybrać tryb pracy: Cooling (chłodzenie) lub Heating 
(ogrzewanie). 
3. Naciśnij przycisk , aby ustawić temperaturę co 0,5°C. 
Zakres różnicy temperatur wynosi od 16°C do 32°C. 
4. Nacisnąć przycisk SPEED (szybkość), aby wybrać szybkość wentylatora spośród: LOW 
(niska), MID (średnia), HIGH (wysoka), AUTO (automatyczna). 

5. Naciśnij ponownie przycisk ON/OFF, aby wyłączyć klimatyzator.  
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• Tryb osuszania 
1. Naciśnij przycisk ON/OFF (wyłącznik główny), aby uruchomić klimatyzator. 
2. Naciśnij przycisk „MODE”, aby wybrać tryb osuszania. 
3. Naciśnij przycisk „ ” lub „ ”, aby ustawić temperaturę co 1°C. 
Zakres różnicy temperatur wynosi od 16°C do 32°C. 
4. Naciśnij przycisk SPEED (prędkość), aby wybrać szybkość obrotów wentylatora. Do 
wyboru są następujące szybkości pracy wentylatora: „LOW”, „MID”, „HIGH”, „AUTO” (niska, 
średnia, wysoka, automatyczna). 
5. Naciśnij ponownie przycisk ON/OFF, aby wyłączyć klimatyzator. 
Ważne: 
Niniejsza instrukcja zawiera opis wszystkich dostępnych funkcji we wszystkich 
modelach pilotów zdalnego sterowania, dlatego może zdarzyć się, że naciśnięcie 
określonego przycisku nie wywoła żadnej reakcji, co oznacza, że model klimatyzatora, 
który Państwo zakupili nie ma danej funkcji. 
 
• Tryb czasomierza uruchamiany przyciskiem 
1) Funkcja zegara 
Aby ustawić zegar w tym trybie, należy: 
1. Otwórz pokrywę na pilocie zdalnego sterowania, następnie naciśnij przycisk Timer (czasomierz), 
aby aktywować funkcję Clock (zegar). 

2. Naciśnij przycisk „ ” lub „ ”, aby ustawić czas zegara w formacie 12-godzinnym (a.m. i 
p.m.). 
3. Naciśnij przycisk TIMER ponownie, aby potwierdzić ustawiony czas. 
2) Funkcja włączenia czasomierza 
Funkcję Timer ON należy ustawiać, gdy klimatyzator jest wyłączony (off). 
Metoda jest następująca: 
1. Otworzyć pokrywę na pilocie zdalnego sterowania, a następnie nacisnąć przycisk TIMER 
(Wyłącznik czasowy), co spowoduje wyświetlenie migających liter ON (włączony). 

2. Nacisnąć przycisk „ ” lub „ ”, aby ustawić czas w formacie 12-godzinnym (a.m. i p.m.). 
3. Nacisnąć przycisk TIMER ponownie, aby potwierdzić ustawiony czas. 
4. Nacisnąć inny przycisk, aby wybrać warunki działania. (W tym tryb, temperaturę, odchylenie, 
szybkość wentylatora, itd.). 
Ważne: Gdy ustawienie Zegara lub Czasomierza jest takie samo jak ustawienie czasu, 
to klimatyzator automatycznie wyłączy się lub zadziała.   
 
• Tryb działania wentylatora 

1. Uruchom jednostkę przyciskiem „ON/OFF”. 

2. Naciśnij przycisk MODE (Tryb) i wybrać tryb pracy Cooling (chłodzenie) lub Heating 

(ogrzewanie). 
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3. Naciśnij przycisk SPEED (szybkość), aby wybrać szybkość wentylatora spośród: LOW 

(niska), MID (średnia), HIGH (wysoka), AUTO (automatyczna). 

4. Naciśnij ponownie przycisk ON/OFF, aby wyłączyć klimatyzator. 

Uwaga: W trybie działania cyklicznego, ustawienie temperatury nie działa.  
 
•Tryb działania w uśpieniu 

1. Uruchom jednostkę przyciskiem „ON/OFF”. 
2. Naciśnij przycisk MODE (tryb), aby wybrać funkcję chłodzenia lub ogrzewania 

(cooling/heating). 

3. Otwórz pokrywę na sterowniku przewodowym, naciśnij przycisk SLEEP (uśpienie), aby na 

wyświetlaczu pojawił się symbol oznaczający aktywację funkcji uśpienia. 

4. Naciśnij przycisk SLEEP ponownie, co spowoduje anulowanie funkcji uśpienia. Następnie 

klimatyzator zachowa ustawienia działania. 

5. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby wyłączyć klimatyzator. 

Po uruchomieniu funkcji uśpienia klimatyzator będzie działał następująco: 
1. Tryb chłodzenia: 

 
 
 
 
2.5 Wkładanie baterii 

 
1. Przesunąć i otworzyć pokrywę zgodnie z kierunkiem pokazanym strzałką. 

2. Włożyć do środka dwie nowe baterie(7#), zwracając uwagę, aby umieścić je prawidłowo pod 
względem biegunowości (+ i -). 

3. Wsunąć ponownie pokrywę. 

Ustawien
ie T(°C) 

T+1(°C) 1. 
godzina 

T+2(°C) 2. 
godzina 

Utrzymywać klimatyzator 
uruchomiony przez 
następne 5 godzin 

zatrzymanie 
automatyczne 

2. Tryb ogrzewania: 
Ustawien
ie T(°C) 

T-2(°C) 1. 
godzina 

T-4(°C) 2. 
godzina 

Utrzymywać klimatyzator 
uruchomiony przez 
następne 5 godzin 

zatrzymanie 
automatyczne 

3. Tryb uśpienia będzie trwał przez 7 godzin i następnie zatrzyma się 
automatycznie. 
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3. Sterownik przewodowy 
3.1 Sterownik przewodowy I 
 

 
★3.1.1 Opis przycisków 

Przycisk  
Służy do wyboru trybów działania urządzenia, każde naciśnięcie powoduje zmianę trybu. 
Tryby są przełączane w następującej kolejności:  

Przycisk  
Jedno naciśnięcie tego przycisku uruchamia klimatyzator, kolejne naciśnięcie powoduje jego 
zatrzymanie. 

Przycisk  
Do wyboru szybkości pracy wentylatora spośród 
ustawień: „Low”, „Mid”, „High”, „Auto” (niska, 
średnia, wysoka, automatyczna).  
 

Osuszanie 
Uśpienie 

Wentylacja 
Ogrzewanie Ogrzewanie 

elektryczne 
Chłodzenie 

Auto 

Prędkość 
wentylatora 

Wentylacja 

Licznik czasu 

Odbiornik pilota 
zdalnego sterowania 

Temp. 
Wyświetlacz 

Temp. - Temp. + 
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Przycisk  
Naciśnięcie przycisku „+” powoduje zwiększenie ustawienia temperatury o 1°C, a naciśnięcie 
przycisku „-” powoduje zmniejszenie ustawienia temperatury o 1°C. 

★ 3.1.2 Sposób użycia 
• Tryb pracy automatycznej 
1. Naciśnij przycisk POWER (zasilanie), aby uruchomić klimatyzator. 
2. Naciśnij przycisk „MODE” (Tryb), a następnie wybierz tryb automatyczny. 
3. Naciśnij przycisk SPEED (szybkość), aby wybrać szybkość wentylatora spośród: LOW 
(niska), MID (średnia), HIGH (wysoka), AUTO (automatyczna). 
4. Naciśnij ponownie przycisk POWER (zasilanie), aby wyłączyć klimatyzator. 
• Tryb pracy Cooling/Heating (chłodzenie/ogrzewanie) (wersja wyposażona tylko w 
funkcję chłodzenia nie ma funkcji ogrzewania) 
1. Nacisnąć przycisk POWER (zasilanie) lub po prostu HEAT/COOL (ogrzewanie/chłodzenie) 
w celu uruchomienia klimatyzatora. 
2. Wcisnąć przycisk MODE, wybrać tryb pracy: Cooling (chłodzenie) lub Heating (ogrzewanie). 
3. Wcisnąć przycisk „ ”, aby ustawić temperaturę co 0,5°C w zakresie od 16°C do 32°C. 
4. Nacisnąć przycisk SPEED (szybkość), aby wybrać szybkość wentylatora spośród: LOW 
(niska), MID (średnia), HIGH (wysoka), AUTO (automatyczna). 
5. Nacisnąć ponownie przycisk POWER (zasilanie), aby wyłączyć klimatyzator. 
• Tryb osuszania 
1. Naciśnij przycisk POWER (zasilanie), aby uruchomić klimatyzator. 
2. Naciśnij przycisk „MODE”, aby wybrać tryb osuszania. 
3. Naciśnij przycisk „ ” lub „ ”, aby ustawić temperaturę co 1 °C. 
Zakres różnicy temperatur wynosi od 16°C do 32°C. 
4. Naciśnij przycisk SPEED (prędkość), aby wybrać szybkość obrotów wentylatora. Do wyboru 
są następujące szybkości pracy wentylatora: „LOW”, „MID”, „HIGH”, „AUTO” (niska, średnia, 
wysoka, automatyczna). 
5. Naciśnij ponownie przycisk POWER (zasilanie), aby wyłączyć klimatyzator. 
Ważne: 
Niniejsza instrukcja zawiera opis wszystkich dostępnych funkcji we wszystkich modelach 
sterowników przewodowych, dlatego może zdarzyć się, że naciśnięcie określonego 
przycisku nie wywoła żadnej reakcji, co oznacza, że model klimatyzatora, który Państwo 
zakupili nie ma danej funkcji.  
• Tryb działania wentylatora 
1. Nacisnąć przycisk POWER (zasilanie), aby uruchomić klimatyzator. 
2. Nacisnąć przycisk MODE (Tryb) i wybrać tryb pracy Cooling (chłodzenie) lub Heating 
(ogrzewanie). 
3. Nacisnąć przycisk SPEED (szybkość), aby wybrać szybkość wentylatora spośród: LOW 
(niska), MID (średnia), HIGH (wysoka), AUTO (automatyczna). 
4. Nacisnąć ponownie przycisk POWER (zasilanie), aby wyłączyć klimatyzator. 
Uwaga: W trybie działania cyklicznego, ustawienie temperatury nie działa. 
UWAGA: Funkcję Timer (czasomierz) i funkcję Sleep (uśpienie) można 
uruchamiać i wyłączać tylko za pomocą pilota zdalnego sterowania.
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3.2 Sterownik przewodowy II 
 

★ 3.2.1 Opis przycisków 

Przycisk  
Jedno naciśnięcie tego przycisku uruchamia klimatyzator, kolejne naciśnięcie powoduje jego 
zatrzymanie. 

Przycisk  
Naciśnięcie tego przycisku uruchamia automatyczny ruchu żaluzji poziomych kierujących strumieniem 
powietrza; po uzyskaniu żądanego kierunku nadmuchu w pionie, należy nacisnąć przycisk ponownie, 
aby zatrzymać żaluzje poziomego kierunku nadmuchu. 

Przycisk  
Służy do wyboru trybów działania urządzenia, każde naciśnięcie powoduje zmianę trybu. 
Przycisk  
Do wyboru szybkości pracy wentylatora spośród ustawień: „Low”, „Mid”, „High”, „Auto” (niska, średnia, 
wysoka, automatyczna). 

 
Przycisk  
Ten przycisk służy do ustawiania stanu pracy przez serwisanta. 

Przycisk Health (zdrowa klimatyzacja) 

Kontrolka działania 

Temperatura 
Przycisk 

Przycisk pracy czasowej 

Przycisk 

wymiennika ciepła 

Przycisk całkowitej 
prędkości podgrzanego 

powietrza 
Przycisk Filter (filtr) 

Kontrolka działania 

Przycisk ON/OFF (wyłącznik) 

Przycisk zmiany kierunku nadmuchu 

 Przycisk Mode (tryb) 

Przycisk szybkości powietrza 

Przycisk samoczyszczenia 

Przycisk Health (zdrowa klimatyzacja) 

Przycisk Time (czas) 

 Przycisk Sleep (Uśpienie) 

Odszranianie 

Czyszczenie 
filtrów 

Blokada 
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Poprzez naciśnięcie tego przycisku można włączyć lub wyłączyć funkcję zdrowej klimatyzacji. 
Przycisk „Time +/-” (czas +/-) 

Poprzez naciśnięcie przycisku „TIME+” ustawienie czasu zostanie zwiększone o 0,5 godziny. Poprzez 
naciśnięcie przycisku „TIME-” ustawienie czasu zostanie zmniejszone o 0,5 godziny. 

 Przycisk Sleep (Uśpienie) 
Naciśnięcie przycisku SLEEP (uśpienie) powoduje pokazanie na wyświetlaczu symbolu , co 
oznacza, że funkcja uśpienia klimatyzatora jest aktywna. 

Przycisk „Temperature+/-” 
Naciśnięcie przycisku „+” powoduje zwiększenie ustawienia temperatury o 1°C. Naciśnięcie przycisku 
„-” powoduje zmniejszenie ustawienia temperatury o 1°C. 

Przycisk „Timing” (praca czasowa) 
Służy do włączania i wyłączania funkcji czasomierza. 

Przycisk „Heat Exchange” (wymiennik ciepła) 
Jedno naciśnięcie tego przycisku uruchamia wymiennik ciepła, a kolejne naciśnięcie powoduje jego 
zatrzymanie. (Tylko niektóre jednostki mają tę funkcję). 

Przycisk „Total Heat Air Velocity” (Całkowita prędkość podgrzanego powietrza) 
Użytkownik może zmieniać prędkość wentylatora wymiennika ciepła z „Low’’ (niska) na „High’’ 
(wysoka). 
(Tylko niektóre jednostki mają tę funkcję). 

Przycisk „Filter” (filtr) 
Gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat , można nacisnąć ten przycisk, aby anulować to 
Ostrzeżenie. Należy jednak wyczyścić filtr. 
(Tylko niektóre jednostki mają tę funkcję). 

★ 3.2.2 Sposób użycia 
• Tryb pracy automatycznej 
1. Naciśnij przycisk , aby uruchomić klimatyzator. 
2. Naciśnij przycisk „MODE” (Tryb), a następnie wybierz tryb automatyczny. 
3. Naciśnij przycisk SPEED (szybkość), aby wybrać szybkość wentylatora spośród: LOW 
(niska), MID (średnia), HIGH (wysoka), AUTO (automatyczna). 
4. Naciśnij ponownie przycisk , aby wyłączyć klimatyzator. 
• Tryb pracy Cooling/Heating (chłodzenie/ogrzewanie) (wersja wyposażona tylko w 
funkcję chłodzenia nie ma funkcji ogrzewania) 

1. Nacisnąć przycisk  lub przycisk HEAT/COOL (ogrzewanie/chłodzenie), aby 
uruchomić klimatyzator. 
2. Wcisnąć przycisk MODE, wybrać tryb pracy: Cooling (chłodzenie) lub Heating 
(ogrzewanie). 

3. Nacisnąć przycisk , aby ustawić temperaturę w kroku co 0,5°C 
Zakres różnicy temperatur wynosi od 16°C do 32°C. 

4. Nacisnąć przycisk SPEED (szybkość), aby wybrać szybkość wentylatora spośród: LOW 
(niska), MID (średnia), HIGH (wysoka), AUTO (automatyczna). 

5. Naciśnąć ponownie przycisk , aby wyłączyć klimatyzator. 
 
 



27  
 

• Tryb osuszania 
1. Naciśnij przycisk , aby uruchomić klimatyzator. 
2. Naciśnij przycisk „MODE”, aby wybrać tryb osuszania. 
3. Naciśnij przycisk  lub , aby ustawić temperaturę w kroku co 1°C. 
Zakres różnicy temperatur wynosi od 16°C do 32°C. 
4. Naciśnij przycisk SPEED (prędkość), aby wybrać szybkość obrotów wentylatora. Do 
wyboru szybkości pracy wentylatora spośród ustawień: LOW (niska), 
MID (średnia), HIGH (wysoka), AUTO (automatyczna). 

5. Naciśnij ponownie przycisk , aby wyłączyć klimatyzator. 
Ważne: 
Niniejsza instrukcja zawiera opis wszystkich dostępnych funkcji we wszystkich modelach 
sterowników przewodowych, dlatego może zdarzyć się, że naciśnięcie określonego 
przycisku nie wywoła żadnej reakcji, co oznacza, że model klimatyzatora, który Państwo 
zakupili nie ma danej funkcji 
• Tryb czasomierza uruchamiany przyciskiem 
1) Funkcja zegara 
Aby ustawić zegar w tym trybie: 
1. Otwórz pokrywę sterownika przewodowego, następnie naciśnij przycisk Timing (czasomierz), aby 
aktywować funkcję Clock (zegar). 

2. Naciśnij przycisk „ ” lub „ ”, aby ustawić czas zegara. W urządzeniu stosuje się format 
12-godzinny 
z oznaczeniami „a.m.” i „p.m.” 
3. Naciśnij przycisk TIMING ponownie, aby potwierdzić ustawiony czas. 
2) Funkcja włączenia czasomierza 
Funkcję czasomierza należy aktywować przy wyłączonym klimatyzatorze. 
Metoda jest następująca: 
1. Otworzyć pokrywę pilota przewodowego, następnie wcisnąć przycisk TIMING (praca czasowa), co 
spowoduje miganie liter „ON” na wyświetlaczu. 

2. Nacisnąć przycisk „ ” lub „ ”, aby ustawić czas w formacie 12-godzinnym (a.m. i p.m.). 
3. Nacisnąć przycisk TIMING ponownie, aby potwierdzić ustawiony czas. 
4. Nacisnąć inny przycisk, aby wybrać warunki działania. (W tym tryb, temperaturę, odchylenie, 
szybkość wentylatora, itd.). 
Ważne: Gdy ustawienie Zegara lub Czasomierza jest takie samo jak ustawienie czasu, to 
klimatyzator automatycznie wyłączy się lub zadziała. 
• Tryb działania wentylatora 

1. Nacisnąć przycisk , aby uruchomić klimatyzator. 
2. Nacisnąć przycisk MODE (Tryb) i wybrać tryb pracy Cooling (chłodzenie) lub Heating 

(ogrzewanie). 
3. Nacisnąć przycisk SPEED (szybkość), aby wybrać szybkość wentylatora spośród: LOW 

(niska), MID (średnia), HIGH (wysoka), AUTO (automatyczna). 
4. Nacisnąć ponownie przycisk , aby wyłączyć klimatyzator.
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Uwaga: W trybie działania cyklicznego, ustawienie temperatury nie działa.  
•Tryb działania w uśpieniu 

1. Naciśnij przycisk , aby uruchomić klimatyzator. 
2. Naciśnij przycisk MODE (tryb), aby wybrać funkcję chłodzenia lub ogrzewania 

(cooling/heating). 
3. Otwórz pokrywę na sterowniku przewodowym, naciśnij przycisk SLEEP (uśpienie), aby na 

wyświetlaczu pojawił się symbol oznaczający aktywację funkcji uśpienia. 
4. Naciśnij przycisk SLEEP ponownie, co spowoduje anulowanie funkcji uśpienia. Następnie 

klimatyzator zachowa ustawienia działania. 
5. Naciśnij przycisk , aby wyłączyć klimatyzator. 
Po uruchomieniu funkcji uśpienia klimatyzator będzie działał następująco: 
1. Tryb chłodzenia: 

 
 

3.3 Montaż sterownika przewodowego 
1. Odłączyć panel bazowy od sterownika przewodowego. 
2. Zamontować płytę bazową do ściany za pomocą dwóch wkrętów w sposób przedstawiony 
poniżej. 
3. Upewnić się, że kabel połączeniowy sterownika jest dostępny przed podłączeniem sterownika 

przewodowego do płyty bazowej. 
4. Podłączyć kabel sterownika przewodowego do jednostki wewnątrz pomieszczenia za pomocą 
dostarczonego kabla. 

 

Ustawien
ie T(°C) 

T+1(°C) 1. 
godzina 

T+2(°C) 2. 
godzina 

Utrzymywać klimatyzator 
uruchomiony przez 
następne 5 godzin 

zatrzymanie 
automatyczne 

2. Tryb ogrzewania: 
Ustawien
ie T(°C) 

T-2(°C) 1. 
godzina 

T-4(°C) 2. 
godzina 

Utrzymywać klimatyzator 
uruchomiony przez 
następne 5 godzin 

zatrzymanie 
automatyczne 

3. Tryb uśpienia będzie trwał przez 7 godzin i następnie zatrzyma się 
automatycznie. 

Sterownik 
przewodowy I 

Górna osłona Podstawa Otwór 
montażowy 

Zdjąć 

Wkręt 
wpuszczany z 
łbem na 
śrubokręt płaski 

Sterownik 
przewodowy II 

Górna osłona Podstawa 

Zdjąć 

Wkręt 
wpuszczany z 
łbem na 
śrubokręt płaski 

Otwór 
montażowy 
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