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PRZECZYTAJ UWAŻNIE PRZED URUCHOMIENIEM  

Przeczytaj poniższą instrukcję jeżeli korzystasz z klimatyzatora w krajach Unii Europejskiej:
Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8 lat, a także przez osoby o zmniej-
szonych możliwościach ruchowych, czuciowych lub psychicznych, a także przez osoby nie po-
siadające doświadczenia tylko w przypadku gdy znajdują się pod stałym nadzorem osób, które 
odpowiadają za opiekę nad wymienionymi wyżej osobami, lub jeżeli zostały im udzielone jasne 
instrukcje dotyczące bezpiecznej obsługi tego urządzenia. Dzieci nie powinny bawić się urządze-
niem. Czyszczenie oraz konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci samodzielnie.

Utylizacja zużytych urządzeń elektrycznych:
Nie wyrzucaj urządzenia do pojemnika na niesortowane śmieci komunalne. Przepisy dotyczące 
ochrony środowiska wymuszają oddzielne składowanie zużytego sprzętu elektrycznego.

Zabronione jest wyrzucanie klimatyzatora jako zwykły odpad gospodarstwa domowego. Aby 
pozbyć się zużytego sprzętu, możesz wybrać jedną z następujących opcji:

• Władze samorządowe miasta mają obowiązek ustanowić miejsce zbiórki zużytych urządzeń  
elektrycznych, w których użytkownik może oddać zużyty sprzęt nie uiszczając żadnej opłaty.

• Przy zakupie nowego urządzenia, sprzedawca może odebrać stary produkt bez opłaty.

• Producent również odbierze zużyte urządzenie od użytkownika bez opłaty po uprzednim 
dostarczeniu do niego urządzenia.

Urządzenia elektryczne zawierają wiele materiałów, które mogą zostać ponownie wykorzystane, 
dlatego istnieje możliwość odsprzedaży urządzenia w miejscach skupu złomu. Pozostawianie 
urządzeń na dzikich wysypiskach pomijając, że jest to zachowanie nielegalne, naraża zdrowie ludzi 
oraz zwierząt ze względu na substancje szkodliwe, które przedostają się do gleby a później dostają 
się do wód gruntowych i dalej do łańcucha pokarmowego.
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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Aby uniknąć ryzyka odniesienia poważnych obrażeń, okaleczenia innych osób lub uszkodzenia 
mienia należy przestrzegać niżej wymienionych zasad. Ignorowanie zaleceń i nieprawidłowe 
posługiwanie się urządzeniem może przynieść niepożądane konsekwencje.

Stopnie zagrożenia oznaczono poniższymi wskaźnikami

OSTRZEŻENIE
Symbol oznacza ryzyko odniesienia poważnych
obrażeń lub śmierci.

UWAGA
Symbol oznacza ryzyko odniesienia obrażeń lub 
uszkodzenia mienia.

Znaczenie symboli występujących w instrukcji obsługi opisano poniżej.

Ściśle zabronione.

Upewnij się, że postępujesz zgodnie ze wskazówkami.

OSTRZEŻENIA

• Nie korzystaj z przedłużaczy ani rozgałę-
ziaczy sieciowych. Niska jakość połączeń 
elektrycznych, izolacji lub zbyt wysokie 
napięcie mogą być przyczyną pożaru.

• Nie wystawiaj swojego ciała na zbyt 
długie działanie strumienia zimnego 
powietrza.

• Nie wkładaj palców, patyków ani innych 
przedmiotów do otworu wlotu i wylotu 
powietrza.

• Nie podejmuj się samodzielnej naprawy, 
modyfikacji lub przenoszenia urządzenia. 
W takich przypadkach skontaktuj się z 
serwisem.

• Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka elek-
trycznego poprzez ciągnięcie za prze-
wód. Aby nie uszkodzić przewodu należy 
pewnym chwytem złapać za wtyczkę i 
wyciągnąć ją z kontaktu.

• Nie korzystaj z klimatyzacji w pomiesze-
niach o dużej wilgotności powietrza jak 
łazienka czy pralnia.

• Usuń wszystkie zanieczyszczenia z wtycz-
ki elektrycznej i podłącz ją stabilnie do 
gniazdka. Zabrudzona wtyczka może być 
przyczyną porażenia prądem elektrycz-
nym.

• W przypadku wystąpienia jakichkolwiek 
nieprawidłowości (jak np. wyczuwalny 
zapach spalenizny) natychmiast wyłącz 
urządzenie i odłącz je od zasilania a na-
stępnie skontaktuj się z serwisem.

• Przed rozpoczęciem czyszczenia jednost-
ki odłącz ją od zasilania.

• Korzystaj z odpowiedniego przewodu 
zasilającego.

• Skontaktuj się z autoryzowanym ser-
wisem w celu montażu, naprawy bądź 
serwisu urządzenia.

• Urządzenie nie jest przeznaczone do 
obsługi przez osoby (włączając dzieci) o 
ograniczonych zdolnościach fizycznych, 
czuciowych, umysłowych lub bez odpo-
wiedniej wiedzy, jeżeli nie zostały poin-
formowane o zasadach bezpiecznego 
obchodzenia się z klimatyzatorem bądź 
nie są objęte odpowiednim nadzorem 
odpowiadających za nie osób.

• Należy pilnować aby dzieci przebywające 
w pobliżu urządzenia nie bawiły się nim.
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UWAGI

• Nie obsługuj przełączników mokrymi 
dłońmi. Może to doprowadzić do pora-
żenia prądem.

• Nie kładź jedzenia, delikatnych narzędzi, 
roślin, zwierząt, farb etc. na obudowie 
urządzenia.

• Nie narażaj zwierząt i roślin na długo-
trwałe działanie strumienia zimnego 
powietrza.

• Nigdy nie czyść urządzenia przy pomocy 
dużej ilości wody.

• Nie wykorzystuj łatwopalnych substancji 
czyszczących, gdyż ich opary mogą ulec 
zapłonowi lub wywołać odkształcenie 
plastikowych części.

• Nie umieszczaj płonących obiektów bli-
sko urządzenia, tak że będą wystawione 
na strumień powietrza wydostającego się 
z urządzenia.

• Nie stawaj na obudowie urządzenia ze-
wnętrznego ani nie kładź na niej żadnych 
przedmiotów.

• Nie montuj urządzenia na niepewnym, 
przerdzewiałym podłożu.

• Nie montuj urządzenia w miejscach 
gdzie mogą ulotnić się łatwopalne gazy. 
Ulatniający gaz może akumulować się w 
pomieszczeniu i spowodować wybuch.

• Nie pozwalaj aby urządzenie pracowało 
przez długi okres czasu przy otwartych 
oknach i drzwiach, lub gdy wilgotność 
powietrza jest bardzo wysoka.

• Jeśli urządzenie będzie pracowało w 
pomieszczeniu z innymi urządzeniami do 
ogrzewania powietrza należy kilka razy 
dziennie przewietrzyć pomieszczenie aby 
zapewnić odpowiednią ilość tlenu.

• Zawsze wyciągaj wtyczkę z gniazda 
sieciowego gdy wiesz, że urządzenie nie 
będzie uruchamiane przez długi okres 
czasu.

• Zawsze odłączaj zasilanie i wyjmuj 
wtyczkę z gniazda gdy zbliża się burza, 
wyładowania elektryczne mogą uszko-
dzić wiele elementów elektronicznych 
wewnątrz urządzenia.

• Sprawdź połączenie węża odpływowe-
go, nieprawidłowo wykonana instalacja 
odpływu skroplin może przyczynić się do 
zalania ściany, podłogi lub mebli znajdują-
cych się pod urządzeniem.

• Sprawdź czy woda może swobodnie 
odpływać z tacy ociekowej wężem od-
prowadzającym. Woda która nie została 
odprowadzona z urządzenia może być 
przyczyną jego uszkodzenia.

• Uziemienie urządzenia musi zostać wyko-
nane zgodnie z obowiązującymi normami 
i lokalnymi przepisami.

• Dla zabezpieczenia sieci, polecamy 
wykorzystanie wyłącznika różnicowoprą-
dowego.

• Jeśli przewód zasilający zostanie uszko-
dzony, musi zostać wymieniony przez 
wykwalifikowanego serwisanta aby unik-
nąć zagrożenia porażenia prądem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



6

Jednostka wewnętrzna
1. Panel przedni
2. Wlot powietrza
3. Filtr powietrza
4. Wylot powietrza
5. Kratka poziomego przepływu powietrza
6. Żaluzje pionowe (wewnątrz)
7. Wyświetlacz

Jednostka zewnętrzna
8. Instalacja rurowa
9. Przewód połczeniowy
10. Zawór odcinający

WAŻNE:
Wszystkie rysunki zawarte w tej instrukcji mają 
charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd 
panelu przedniego oraz wyświetlacza jednostki 
wewnętrznej, którą zakupiłeś może odbiegać od 
tego co widzisz na rysunku. Ogólny zarys kształtu 
urządzenia jest taki jak przedstawiono na rysunku.

Wskaźniki wyświetlacza
 Wskaźnik wyświetlający temperaturę pod-
czas pracy urządzenia, wyświetla kody diagno-
styczne, wyświetla gdy urządzenie pracuje 
w trybie odszraniania.

 Wskaźnik pracy w trybie grzania

 Wskaźnik pracy w trybie chłodzenia

 Wskaźnik pracy w trybie osuszania

 Wskaźnik zasilania i pracy urządzenia

  
Wlot powietrza

(tylny)  Wlot powietrza (boczny)

  Wlot
powietrza

  

Wylot
powietrza

  Wylot
powietrza

1
2

3 7

4 5 6

8

9

10

NAZWY CZĘŚCI
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TEMPERATURY PRACY URZĄDZENIA

Temperatura Jednostka wewnętrzna
Dry Bulb / Wet Bulb

Jednostka zewnętrzna
Dry Bulb / Wet Bulb

Maksymalna
(Chłodzenie) 32ºC / 23ºC 48ºC / 26ºC

Maksymalna
(Grzanie) 27ºC / -ºC 24ºC / 18ºC

WAŻNE:
Temperatura pracy urządzenia zewnętrznego dla trybu chłodzenia to -15ºC~43ºC. Temperatura 
pracy dla trybu grzania w przypadku urządzeń bez elektrycznego pasa grzewczego obudowy 
urządzenia to -15ºC~24ºC. Dla urządzeń z elektrycznym pasem grzewczym temperatura wynosi 
-20ºC~24ºC.

RĘCZNA OBSŁUGA URZĄDZENIA

Jeżeli pilot bezprzewodowy zostanie zgubiony lub uszkodzony bez możliwości naprawy, można 
użyć przycisku AUX znajdującego się za panelem przednim. Aby uruchomić lub wyłączyć urządze-
nie należy unieść panel, wcisnąć przycisk AUX.

 UWAGA
Do wciśnięcia przycisku AUX użyj przedmiotu, który nie przewodzi prądu.

CZYSZCZENIE I SERWIS

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO SERWISU:
• Wyłącz urządzenie i wyciągnij wtyczkę z gniazda sieciowego zanim przystąpisz do czynności 

związanych z czyszczeniem klimatyzatora.
• Nie myj urządzenia wykorzystując do tego duże ilości wody, gdyż mogłoby to doprowadzić 

do porażenia elektrycznego.
• Nie wykorzystuj łatwopalnych środków czyszczących w formie sprayu.

OBUDOWA URZĄDZENIA
Gdy obudowa urządzenia zabrudzi się, wskazane jest aby do czyszczenia użyć lekko zwilżonej 
tkaniny lub papierowej ścierki.

WAŻNE:
Nie demontuj panelu podczas czyszczenia.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

Panel
Przycisk AUX.
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OBSŁUGA URZĄDZENIA

FILTR POWIETRZA
1. Otwórz panel 

Unieś panel na odpowiednią wysokość jak pokazano na poniższym rysunku.

2. Wyjmij filtr 
Delikatnie wyjmij filtr z obudowy jak pokazano na poniższym rysunku.

3. Wyczyść filtr
• Dokładnie wyczyść filtr przy wykorzystując odkurzacz o bardzo małej mocy.
• Jeśli filtr jest bardzo zanieczyszczony wykorzystaj strumień wody (poniżej 45ºC) i mały   

pędzel, następnie odłóż w zaciemnionym i chłodnym miejscu aby wysechł.

4. Zamontuj filtr ponownie 
Umieść filtr ponownie w urządzeniu i zamknij dokładnie panel.

 WAŻNE:
• Filtr powinien zostać wyczyszczony co trzy miesiące. Jeżeli w pomieszczeniu w którym 

pracuje urządzenie jest relatywnie dużo kurzu, częstotliwość czyszczenia powinna zostać 
zwiększona.

• Po wyjęciu filtra nie dotykaj lameli parownika aby uniknąć skaleczenia.
• Nie wykorzystuj ognia ani suszarki do włosów aby osuszyć mokry filtr powietrza, może to 

doprowadzić do jego deformacji lub nawet zapłonu.

PRZYGOTOWANIE DO DŁUGIEGO OKRESU BEZCZYNNOŚCI
1. Wyczyść jednostkę wewnętrzną oraz filtry.
2. Uruchom urządzenie w trybie wentylacji na około pół dnia aby dokładnie osuszyć jego 

wnętrze.
3. Wyłącz klimatyzator i odłącz od zasilania.
4. Usuń baterie z pilota bezprzewodowego.
Jednostka zewnętrzna wymaga okresowego przeglądu i czyszczenia. Nie podejmuj się tych czyn-
ności samodzielnie. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem.
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KONTROLA PRZEDSEZONOWA
1. Wyczyść jednostkę wewnętrzną oraz filtry.
2. Uruchom urządzenie w trybie wentylacji na około pół dnia aby dokładnie osuszyć jego 

wnętrze.
3. Wyłącz klimatyzator i odłącz od zasilania.
4. Usuń baterie z pilota bezprzewodowego.
Jednostka zewnętrzna wymaga okresowego przeglądu i czyszczenia. Nie podejmuj się tych czyn-
ności samodzielnie. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
NIEPRAWIDŁOWOŚĆ DIAGNOZA ROZWIĄZANIE

Jednostka wewnętrzna nie 
otrzymuje sygnału pilota lub 

wciśnięcie przycisku na pilocie 
nie wywołuje żadnej reakcji 

urządzenia.

Czy występują zakłócenia 
elektyczne?

Wyjmij wtyczkę z gniazda, 
odczekaj 3 minuty, umieść ją 
ponownie i uruchom urzą-
dzenie.

Pilot jest dalej niż zasięg nada-
wania sygnału? Zasięg sygnału pilota to 8 m.

Czy istnieje pzeszkoda fizycz-
na między pilotem a odbior-
nikiem?

Usuń przeszkodę.

Czy pilot jest skierowany bez-
pośrednio na okienko odbior-
nika jednostki wewnętrznej?

Ustaw pilot pod odpowied-
nim kątem aby nadawany 
sygnał był skierowany bezpo-
średnio na odbiornik.

Czy czułość przycisków pilota 
osłabła, lub wyświetlacz przy-
gasa podczas wciskania?

Baterie uległy wyczerpaniu, 
należy je niezwłocznie wymie-
nić.

Czy wyświetlacz pilota jest pu-
sty a urządzenie pomimo tego 
odbiera polecenia wydawane 
pilotem?

Pilot uległ uszkodzeniu, należy 
go wymienić.

Czy w pomieszczeniu znajduje 
się lampa fluorescencyjna?

Należy przybliżyć pilot do 
urządzenia lub wyłączyć 
lampę fluorescencyjną.

Z jednostki wewnętrznej nie 
wydobywa się powietrze.

Czy wlot lub wylot powietrza 
jest czymś zablokowany? Usuń przeszkody.

Czy w trybie ogrzewania 
wewnątrz pomieszczenia 
została osiągnięta temperatura 
zadana?

Po osiągnięciu temperatury 
zadanej, urządzenie przerywa 
nadmuch powietrza.

Czy przed chwilą został uru-
chomiony tryb grzania?

Aby zapobiec nadmuchowi 
zimnego powietrza w trybie 
grzania, urządzenie rozpocz-
nie nadmuch dopiero po 
osiągnięciu odpowiedniej 
temperatury przez parownik.

NAJCZĘSTSZE PROBLEMY
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NIEPRAWIDŁOWOŚĆ DIAGNOZA ROZWIĄZANIE

Klimatyzator nie uruchamia się

Czy wystąpiła awaria zasilania? Zaczekaj do czasu gdy zasila-
nie powróci.

Czy wtyczka jest umieszczona 
sztywno w gniazdku?

Umieść poprawnie wtyczkę w 
gnieździe.

Czy bezpiecznik różnicowy 
rozłącza obwód lub przepala 
się bezpiecznik topikowy?

Poproś serwisanta o wymianę 
bezpiecznika.

Czy okablowanie jest nienaru-
szone?

Poproś serwisanta o naprawę 
okablowania.

Czy urządzenie nie chce 
uruchomić się ponownie po 
wyłączeniu?

Odczekaj 3 minuty i ponownie 
uruchom urządzenie.

Z jednostki wewnętrznej wy-
dobywa się para wodna.

Czy temperatura i wilgotność 
powietrza wewnątrz pomiesz-
czenia jest wysoka?

Jednostka wewnętrzna jest 
schładzana bardzo szybko co 
prowadzi do powstawania 
pary wodnej. Pozwól urządze-
niu pracować, po pewnym 
czasie wilgotność powietrza 
zmniejszy się a para zniknie.

Nie można ustawić tempe-
ratury.

Czy jednostka pracuje w trybie 
automatycznym?

W trybie  automatycznym 
nie można zmieniać nastawu 
temepratury powietrza.

Czy temperatura którą chcesz 
ustawić mieści się w zakresie 
temperatury pracy urządzenia?

Temperatura pracy urzą-
dzenia mieści się w zakresie 
16ºC~30ºC

Wydajność urządzenia w 
trybie chłodzenia lub grzania 

jest zauważalnie niższa niż 
wcześniej.

Czy napięcie zasilania jest zbyt 
niskie?

Zaczekaj do czasu gdy napię-
cie powróci do normalnego 
poziomu.

Czy filtr powietrza jest zabru-
dzony? Wyczyść filtr.

Czy została nastawiona po-
prawna temperatura? Ustaw temperaturę.

Czy są otwarte okna lub 
drzwi? Zamknij drzwi oraz okna.

Z urządzenia wydobywają się 
brzydkie zapachy.

Czy w pobliżu urządzenia 
znajdują się źródła brzydkich 
zapachów: niedopalone pa-
pierosy etc.?

Usuń źródło brzydkiego zapa-
chu i wyczyść filtr urządzenia.

Urządzenie niespodziewanie 
zaczęło dziwnie pracować.

Czy występują jakieś zakłóce-
nia elektromagnetyczne, np. 
burza?

Odłącz urządzenie, po odcze-
kaniu kilku minut podłącz po-
nownie i uruchom urządzenie
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NIEPRAWIDŁOWOŚĆ DIAGNOZA ROZWIĄZANIE

Słychać dźwięk "płynącej 
wody"

Czy urządzenie jest urucho-
mione?

Jeśli urządzenie pracuje 
dźwięk może być emitowany 
przez czynnik chłodniczy krą-

żący w rurkach urządzenia.

Słychać trzaski Czy urządzenie jest urucho-
mione w trybie chłodzenia?

Trzaski mogą być słyszalne 
gdy urządzenie pracuje w 

trybie chłodzenia. Panel i inne 
części mogą zmieniać swoje 

rozmiary pod wpływem 
temperatury.

NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE KODY BŁĘDÓW
KOD BŁĘDU DIAGNOZA

E5 Błąd może zostać rozwiązany poprzez ponowne uruchomienie urządzenia. 
Jeśli błąd jest nadal wyświetlany należy skontaktować się z serwisantem.

E8 Błąd może zostać rozwiązany poprzez ponowne uruchomienie urządzenia. 
Jeśli błąd jest nadal wyświetlany należy skontaktować się z serwisantem.

U8 Błąd może zostać rozwiązany poprzez ponowne uruchomienie urządzenia. 
Jeśli błąd jest nadal wyświetlany należy skontaktować się z serwisantem.

H6 Błąd może zostać rozwiązany poprzez ponowne uruchomienie urządzenia. 
Jeśli błąd jest nadal wyświetlany należy skontaktować się z serwisantem.

C5 Gdy błąd został wyświetlony należy skontaktować się z serwisantem.

F1 Gdy błąd został wyświetlony należy skontaktować się z serwisantem.

F2 Gdy błąd został wyświetlony należy skontaktować się z serwisantem.

Uwaga: 
Wyżej zostały wymienione tylko niektóre kody błędów, w przypadku wystąpienia innego kodu 
błędu należy skontaktować się z serwisantem.

 UWAGA:
• Gdy wystąpi któraś z poniższych nieprawidłowości, należy niezwłocznie wyłączyć urządzenie 

i odłączyć dopływ prądu, po czym skontaktować się z serwisantem.
• Przewód zasilający przegrzewa się lub jest widocznie uszkodzony.
• Podczas pracy urządzenia słychać dziwne dźwięki (inne niż delikatne trzaski powodowane 

przez rozszerzający).
• Bezpiecznik różnicowy często rozłącza obwód.
• Z urządzenia wydobywa się zapach spalenizny.
• Z jednostki wewnętrznej wydobywa się woda.

• Nie naprawiaj urządzenia ani nie zmieniaj jego położenia samodzielnie
• Jeśli urządzenie będzie pracować w warunkach innych niż zalecane, może to spowodować 

jego uszkodzenie lub pożar.
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1. Przycisk ON/OFF

2. Przycisk MODE (Tryb Pracy)

3. Przycisk " ▼ "

4. Przycisk " ▲ "

5. Przycisk FAN (Wentylacja)

6. Przycisk

7. Przycisk

8. Przycisk CLOCK (Zegar)

9. Przycisk TIMER ON (Programator Wł.)

10. Przycisk X-FAN

11. Przycisk TEMP (Temperatura)

12. Przycisk TIMER OFF (Programator Wył.)

13. Przycisk TURBO

14. Przycisk SLEEP

15. Przycisk LIGHT

16. Przycisk I FEEL

17. Przycisk /

PRZYCISKI PILOTA YAP1F
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OPIS FUNKCJI PRZYCISKÓW PILOTA

UWAGA:
• Gdy urządzenie zostanie podłączone do prądu, zasygnalizuje to specjalnym dźwiękiem. 

Wskaźnik zasilania i pracy urządzenia zostanie podświetlony. Od tego momentu można kon-
trolować urządzenie przy pomocy pilota.

• Gdy urządzenie pracuje i zostanie wciśnięty przycisk na pilocie, komunikacja zostanie zasy-
gnalizowana w następujący sposób: pilot wyświetli ikonę na znak wysłania polece-
nia a urządzenie po otrzymaniu sygnału zasygnalizuje to dźwiękiem "de".

• Jeśli uruchamiasz urządzenie po raz pierwszy lub jeśli wymieniłeś baterie w pilocie bezprze-
wodowym ustaw zegar urządzenia zgodnie z aktualnym czasem w twojej strefie czasowej.
1. Wciśnij przycisk CLOCK (ZEGAR), ikona zacznie migać.
2. Wciśnij ▼ lub ▲ , dzięki czemu zwiększysz lub zmniejszysz ustawienie czasu.
3. Wciśnij CLOCK (ZEGAR) ponownie aby potwierdzić godzinę i powrócić do wyświetlania 

aktualnego czasu.

1. Przycisk ON/OFF 
Naciśnięcie przycisku powoduje włączenie jednostki. Urządzenie wyłącza się po ponownym 
naciśnięciu przycisku.

2. Przycisk MODE 
Naciśnięcie przycisku powoduje zmianę trybu pracy urządzenia. Tryb automatyczny jest 
ustawiany po uruchomieniu urządzenia. W trybie auto, temperatura nastawu na pilocie nie jest 
wyświetlana. W trybie ogrzewania automatyczna wartość początkowa temperatury to 28ºC, 
w pozostałych trybach 25ºC. Zmiany trybów odbywają się według poniższej sekwencji: 
 
 
 
 
 

3. Przycisk " ▼ " 
Pozwala na zmianę ustawionej temperatury. Wciśnięcie powoduje zmianę o jeden stopień, 
przytrzymanie przycisku spowoduje szybką zmianę, po zwolnieniu przycisku sygnał zosta-
nie wysłany do urządzenia. Zmiana temperatury jest niedostępna w trybie automatycznym, 
sygnał zmiany zostanie przesłany do jednostki ale zostanie przez nią zignorowany.

4. Przycisk " ▲ " 
Pozwala na zmianę ustawionej temperatury. Wciśnięcie powoduje zmianę o jeden stopień, 
przytrzymanie przycisku spowoduje szybką zmianę, po zwolnieniu przycisku sygnał zosta-
nie wysłany do urządzenia. Zmiana temperatury jest niedostępna w trybie automatycznym, 
sygnał zmiany zostanie przesłany do jednostki ale zostanie przez nią zignorowany. Zakres 
ustawienia temperatury 16ºC~30ºC.

5. Przycisk FAN 
Naciśnięcie przycisku powoduje zmianę prędkości obrotowej wentylatora. Po uruchomieniu 
urządzenia prędkość jest ustawiona fabrycznie na automatyczną. Zmiana prędkości następuje 
według poniższego schematu: 
 
 
 
Uwaga: W trybie osuszania nie można ustawiać prędkości wentylatora, niska prędkość obro-
towa jest wymagana dla uzyskania najlepszego efektu.
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6. Przycisk  
Wciśnięcie przycisku pozwala zmienić położenie pionowej kratki nawiewu a przez to zmienić 
kierunek nawiewu powietrza. Zmiana położenia następuje według poniższego schematu: 
 
 
 

7. Przycisk 
Wciśnięcie przycisku pozwala zmienić położenie poziomej listwy nawiewu a przez to zmienić 
kierunek nawiewu powietrza. Zmiana położenia następuje według poniższego schematu: 
 
 
 

8. Przycisk TURBO 
Pozwala uruchomić funkcję TURBO. Gdy ikona jest wyświetlana funkcja turbo jest aktyw-
na, funkcja służy do szybkiego nagrzania lub schłodzenia pomieszczenia.

9. Przycisk TEMP 
Gdy urządzenie jest uruchomione, automatycznie wyświetlaną wartością na pilocie jest 
temperatura nastawu. Wciśnij przycisk TEMP aby zmienić temperaturę wyświetlaną przez pilot 
bezprzewodowy. 
Gdy ikona jest podświetlona, oznacza to że pilot wyświetla temperaturę nastawu. 
Gdy ikona jest podświetlona, oznacza to że pilot wyświetla temperaturę otoczenia we-
wnątrz budynku (pomieszczenia w którym się znajduje urządzenie). 
Gdy ikona jest podświetlona, oznacza to że pilot wyświetla temperaturę otoczenia na 
zewnątrz budynku.

10. Przycisk X-FAN 
Pozwala uruchomić funkcję X-FAN. Gdy ikona jest wyświetlana funkcja X-FAN jest aktywna, 
funkcja służy do osuszania wnętrza jednostki po zakończonej pracy klimatyzatora.

11. Przycisk HEALTH/AIR 
Pozwala uruchomić funkcję HEALTH (w jednostkach posiadających jonizator po uruchomieniu 
funkcji HEALTH, pracę rozpoczyna generator jonów) 
Gdy ikona jest wyświetlana funkcja HEALTH jest aktywna, gdy ikona nie jest wyświetla-
na, funkcja HEALTH nie jest aktywna. Funkcja AIR  jest dostępna tylko w urządzeniach 
wyposażonych w zawór świeżego powietrza takich jak np. klimatyzatory kasetonowe.

12. Przycisk SLEEP 
Pozwala uruchomić funkcję SLEEP. Gdy ikona jest wyświetlana funkcja snu jest aktywna, 
gdy ikona nie jest wyświetlana oznacza to że funkcja snu nie jest aktywna. 
Uwagi: Funkcja SLEEP nie może być uruchomiona w trybie wentylacji lub osuszania. Funkcja 
SLEEP zostaje anulowana gdy urządzenie zostanie wyłączone lub zostanie zmieniony tryb 
pracy.

13. Przycisk I FEEL 
Gdy urządzenie jest uruchomione, wciśnięcie przycisku spowoduje uruchomienie funkcji I 
FEEL. Gdy ikona jest podświetlona oznacza to że funkcja jest aktywna, gdy ikona nie 
jest podświetlona oznacza to, że funkcja nie jest aktywna. Po uruchomieniu funkcji I FEEL 
urządzenie dostosuje temperaturę w pomieszczeniu do tej wykrytej przez czujnik tempera-
tury umieszczony wewnątrz pilota bezprzewodowego. Aby funkcja działała poprawnie pilot 
bezprzewodowy musi znajdować się w zasięgu jednostki wewnętrznej.

14. Przycisk T-ON / T-OFF (Timer ON/Timer OFF) 
Funkcja TIMER pozwala ustawić czas pracy urządzenia zgodnie z wymaganiami użytkownika. 
Można łączyć tryb Timer ON razem z Timer OFF co pozwoli na przykład na ustawienie aby 
urządzenie uruchomiło się po 2 godzinach, a po 4 godzinach pracy wyłączyło się automa-
tycznie).

/



15

1. Ustawianie funkcji TIMER OFF 
Wciśnięcie T-OFF, spowoduje że na wyświetlaczu zacznie migać napis "OFF" a sekcja 
numeryczna wyświetli ostatni zapamiętany czas automatycznego wyłączenia.

2. Wciśnij przycisk   lub   aby dostosować ustawienie czasu.
3. Wciśnij ponownie T-OFF aby potwierdzić ustawienie. Napis "OFF" na wyświetlaczu 

przestanie migać i zostanie podświetlony światłem ciągłym. Sekcja numeryczna wróci 
do wyświetlania aktualnej godziny.

4. Wciśnij ponownie T-OFF aby anulować funkcję TIMER OFF czyli automatycznego 
wyłączenia jednostki

1. Ustawianie funkcji TIMER ON 
Wciśnięcie T-ON, spowoduje że na wyświetlaczu zacznie migać napis "ON" a sekcja 
numeryczna wyświetli ostatni zapamiętany czas automatycznego wyłączenia.

2. Wciśnij przycisk ▼ lub ▲ aby dostosować ustawienie czasu.
3. Wciśnij ponownie T-ON aby potwierdzić ustawienie. Napis "ON" na wyświetlaczu 

przestanie migać i zostanie podświetlony światłem ciągłym. Sekcja numeryczna wróci 
do wyświetlania aktualnej godziny.

4. Wciśnij ponownie T-ON aby anulować funkcję TIMER ON czyli automatycznego uru-
chomienia jednostki.

15. Blokada rodzicielska 
Wciśnij jednocześnie przyciski ▼ oraz ▲ aby zablokować przyciski pilota, po aktywowaniu 
funkcji, ikona zostanie podświetlona.

16. Skala temperatury 
Gdy urządzenie jest wyłączone, wciśnij przycisk MODE oraz ▼ jednocześnie aby zmienić 
wyświetlaną skalę ze stopni Celsjusza na stopnie Fahrenheita i odwrotnie.

17. Funkcja oszczędzania energii 
Gdy urządzenie pracuje, wciśnij jednocześnie przycisk CLOCK oraz TEMP, po aktywowaniu 
funkcji ikona zostanie podświetlona.

WYMIANA BATERII
1. Zdejmij osłonę baterii znajdującą się w tylnej części pilota.
2. Wyjmij baterie ze środka jak pokazano na poniższym rysunku.
3. Włóż nowe baterie typu AAA (1.5V) upewniając się że bieguny + oraz - zostały umieszczone 

we właściwym kierunku.
4. Zamontuj ponownie osłonę. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRZYDATNE INFORMACJE
1. Pilot powinien znajdować się dalej niż 1m od Telewizora lub zestawu dźwiękowego.
2. Wysyłając polecenia do urządzenia za pomocą pilota należy kierować pilot w stro-

nę okienka odbiornika fal podczerwieni na panelu jednostki wewnętrznej.
3. Jeżeli pilot pracuje niepoprawnie należy wyjąć z niego baterie i włożyć ponow-

nie po 30 sekundach. Jeśli nie przyniesie to oczekiwanego efektu, baterie należy 
wymienić na nowe.

4. Jeżeli pilot nie będzie używany przez dłuższy okres czasu należy wyjąć z niego 
baterie.


