
  P
O

LS
KI

ZAWARTOŚĆ

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7
INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI

PRACA Z PILOTEM

1-2

3

4-15

Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego. Przed użyciem urządzenia prosimy o zapoznanie się z instrukcją 



1

WYŚWIETLACZ

Funkcje pracy
Auto
Wentylacja 
Sygnalizacja komunikacji pilota z klimatyzatorem   

Grzanie
Osuszanie

Chłodzenie

Zegar ( godziny i minuty)  
Ikona świeci się gdy program ON (włączenie) jest aktywny       
Ikona świeci się gdy program OFF (wyłączenie) jest aktywny      

Ikona funkcji SLEEP    

Temperatura 
Ikona temperatury pokojowej        
Ikona świeci się gdy aktywna jest funkcja I FEEL          

Ikona automatycznej pracy żaluzji      

Niski bieg Średni bieg 

Praca automatyczna  

Wysoki bieg 

Wybór prędkości wyntylatora

PRZYCISK WŁĄCZ / WYŁĄCZ 
Przycisk włączający i wyłączający klimatyzator        

TRYB PRACY KLIMATYZATORA  
Przycisk (MODE) zmiany trybu pracy klimatyzatora

 
(auto)

Automatyczne przełączanie z funkcji ogrzewania na chłodzenie 
( z chłodzenia na ogrzewanie) w zależności od wybranej temperatury
i zmieniających się warunków w pomieszczeniu.

 

 
Ogrzewanie

 

Osuszanie

 

Chłodzenie

FUNKCJA “SLEEP”
Przycisk włącza lub wyłącza 
funkcję “SLEEP”. Opis funkcji
w dalszej części instrukcji.

 

  

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

 

 

Wentylacja
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NADAJNIK

 

Po użyciu przycisków
pilota ikona
pojawi się na 
wyświetlaczu.

   

SENSOR
 

 

Sensor temperatury 
wskazuje temperaturę
pomieszczenia, w 
którym sterownik się 
znajduje.

WYBÓR TEMPERATURY  
- przycisk zmniejszenia temperatury

 

+ przycisk zwiększenia temperatury
 

ZEGAR  
Wskazuje aktualną godzinę. Sprawdź 
“USTAWIENIA CZASU”. 

 FUNKCJA TIMER

 

FUNKCJA LOCK

WYBÓR TRYBU PRACY ŻALUZJI

FUNKCJA “I FEEL”   
   

 

 TEMPERATURA W 
POMIESZCZENIUPrzycisk uruchamiający

pomiar temperatury 
pilotem i wskazanie
aktualnej temperatury 
w pomieszczeniu.

   
   

 

KASOWANIE USTAWIEŃ CZASU

Wyświetlenie aktualnej
temperatury w
pomieszczeniu.

  

Praca autoamtyczna / Ustawienie ręczne

Użycie przyciskow “-” i “+” jednocześnie
pozwala zablokować lub odblokować pilot.

 

Przycisk uruchamiający programowanie
włączenia i wyłączenia klimatyzatora.

Blokada przycisków.

WYBÓR PRĘDKOŚCI WENTYLATORA  
 

 Średni bieg 

 Niski bieg 

Wysoki bieg
 

Praca 
automatyczna

  
 

 

Tryb cichy

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



UŻYTKOWANIE PILOTA
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INSTALACJA BATERII   

Otworzyć tylnią klapkę.  

Włożyć baterie alkaliczne AAA , 1.5 V-DC  zgodnie z rysunkiem wewnątrz.  

Zamknąć klapkę. 

Nota:  

Baterie należy wymienić, kiedy pilot przestaje się uruchamiać lub kiedy ikona niskiego
poziomu baterii wyświetli się na ekranie. 

Jeżeli pilot nie będzie używany dlużej niż jeden miesiąc baterie należy wyciągnąć.

Czas użytkowania baterii wynosi średnio 6 miesięcy, w zależności od częstotliwości 
korzystania z pilota.

WYMIANA BATERII   

Otworzyć tylnią klapkę.

Zamknąć tylnią klapkę.

Wyciągnąć zużyte baterie zgodnie z rysunkiem, następnie włożyć nowe baterie
alkaliczne AAA, 1.5 V-DC.

Przy każdej wymianie baterii zalecane jest „zresetowanie” pilota. W tym celu równocześnie
przytrzymujemy wciśnięte cztery przyciski ( SET ,CLEAR , + oraz - ) aż do momentu kiedy
na wyświetlaczu LCD wszystko zgaśnie. 



 

                    
              

PRACA Z PILOTEM
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WYBÓR POMIARU TEMPERATURY  

PRACA Z PILOTEM     

Podczas normalnej pracy, pomiar temperatury odbywa się za pomocą czujnika temperatury 
umieszczonego w  klimatyzatorze.  

Klimatyzator należy włączyć do sieci. Gotowość do pracy będzie sygnalizowana przez 
świecącą się kontrolkę STANDBY ( kolor czerwony ) na klimatyzatorze.    

Pilot zawsze musi być skierowany w kierunku  odbiornika sygnału na klimatyzatorze.

URUCHAMIANIE KLIMATYZATORA      

Nacisnąć przycisk ON/OFF        na pilocie.

1. Nacisn ąć p rzycisk SET (przytrzymać). Na wyświetlaczu cyfry godzin i minut zaczną migać.
2. Przyciskami  „+” – góra i  „-„  - dół  ustawiamy godzinę.
3. Po ustawieniu godziny naciskamy przycisk SET.

USTAWIENIA CZASU

Kontrolka STANDBY na klimatyzatorze zaświeci się na kolor zielony. Klimatyzator jest 
gotowy do pracy z pilotem. 

W zależności od potrzeby klimatyzator będzie dostosowywał swoją pracę do 
danego pomiaru temperatury.

Nota:  

Pilot podczerwieni wysyła sygnał ( w funkcji „I FEEL” ) 
w kierunku klimatyzatora raz na 2 minuty co jest 
sygnalizowane przez miganie ikony na pilocie.
W przypadku gdy sygnał z pilota nie dociera do 
klimatyzatora przez około 5 minut, temperatura 
będzie mierzona przez czujnik na klimatyzatorze.

Klimatyzator ( pilot ) posiada tzw. funkcję I FEEL która pozwala na pomiar temperatury
pilotem. W tym celu na pilocie należy nacisnąć przycisk „ I FEEL” . Na wyświetlaczu
zaświeci się odpowiednia ikona. Sprawdzić czy pilot jest skierowany w kierunku 
klimatyzatora. Chcąc anulować tą funkcję ponownie naciskamy przycisk „I FEEL”.



CHŁODZENIE

Sprawdź czy jednostka jest podłączona do zasilania 
i czy lampka STANDBY się świeci.

   

1. Przyciskiem MODE wybrać chłodzenie.

2. Włączyć klimatyzator przyciskiem ON/OFF  
3. Wybrać żądaną temperaturę  przyciskami „+” / „ – „ 

WYŚWIETLACZ WSKAZUJE
WYBRANĄ TEMPERATURĘ

 

4. Przyciskiem FAN SPEED można dostosować 
prędkość wentylatora. 

OGRZEWANIE
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WYŚWIETLACZ WSKAZUJE
WYBRANĄ TEMPERATURĘ

 

1. Przyciskiem MODE wybrać ogrzewanie.

2. Włączyć klimatyzator przyciskiem ON/OFF  
3. Wybrać żądaną temperaturę  przyciskami „+” / „ – „ 

4. Przyciskiem FAN SPEED można dostosować 
prędkość wentylatora. 

5. Wybrać tryb pracy żaluzji (praca automatyczna
lub jedno z sześciu ręcznych ustawień)

 

5. Wybrać tryb pracy żaluzji (praca automatyczna
lub jedno z sześciu ręcznych ustawień)

 

PRACA Z PILOTEM



NOTA
Za każdym razem kiedy wybierzemy funkcję ogrzewania wentylator jednostki wewnętrznej 
klimatyzatora nie będzie pracował aż do momentu k iedy wymienn ik  nie os iągnie 
odpowiedniej temperatury. Działanie takie ma na celu zapobiec wychładzaniu pomieszczenia.

   ROZMRAŻANIE WYMIENNIKA JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ

Kiedy temperatura na zewnątrz jest zbyt niska następuje oszronienie lub oblodzenie 
wymiennika zmniejszając tym samym wydajność grzewczą klimatyzatora. W tym 
momencie załącza się system automatycznego rozmrażania wymiennika. Momentami 
wentylator jednostki wewnętrznej nie będzie pracował. Kontrolki na urządzeniu będą 
migały aż do momentu kiedy proces rozmrażania zostanie zakończony. Po kilku minutach
funkcja ogrzewania zostanie przywrócona.

   UWAGA

Należy przestrzegać zakresu temperatur zewnętrznych, w których urządzenie 
może pracować oraz zmniejszać wybraną temperaturę w pomieszczeniu.
 

PRACA W TRYBIE AUTOMATYCZNYM
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Kiedy wybierzemy tą funkcję , klimatyzator będzie dostosowywał swoją pracę do wybranej 
temperatury , przełączając automatycznie z CHŁODZENIA na OGRZEWANIE.

1. Przyciskiem MODE wybrać AUTO.

2. Włączyć klimatyzator przyciskiem ON/OFF  
3. Wybrać żądaną temperaturę  przyciskami „+” / „ – „ 

WYŚWIETLACZ WSKAZUJE
WYBRANĄ TEMPERATURĘ

 

4. Przyciskiem FAN SPEED można dostosować 
prędkość wentylatora. 

PRACA Z PILOTEM
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Pracę w funkcji AUTO przedstawia poniższy diagram. Przy wybranej temperaturze 23C.

Klimatyzator będzie zmieniał tryb pracy ( z chłodzenia na ogrzewanie i odwrotnie jeśli
któryś z poniższych warunków zostanie spełniony ):

STREFA A – kiedy różnica między temperaturą w pomieszczeniu a temperaturą 
wybraną na pilocie będzie różniła się o co najmniej 3C
STREFA B - kiedy różnica między temperaturą w pomieszczeniu a temperaturą 
wybraną na pilocie będzie różniła się o co najmniej 1C godzinę po wyłączeniu się
sprężarki w jednostce zewnętrznej
STREFA C – nic się nie zmieni kiedy kiedy różnica między temperaturą 
w pomieszczeniu a temperaturą wybraną na pilocie będzie różniła się o co najmniej 1C.

OSUSZANIE (DRY)

1. Przyciskiem MODE wybrać “DRY”.

2. Włączyć klimatyzator przyciskiem ON/OFF 
3. Wybrać żądaną temperaturę  przyciskami „+” / „ – „

WYŚWIETLACZ WSKAZUJE
WYBRANĄ TEMPERATURĘ

PRACA Z PILOTEM
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   AUTOMATYCZNA

Należy wybrać funkcję AUTO kolejno naciskając przycisk wyboru prędkości wentylatora
aż do momentu pojawienia się na wyświetlaczu ikony         . Kiedy różnica pomiędzy 
temperaturą w pomieszczeniu a temperaturą ustawioną na pilocie będzie się różnić, 
mikroprocesor będzie automatycznie wybierał odpowiedni bieg wentylatora.  

NOTA
     Funkcję OSUSZANIE wybieramy kiedy chcemy zmniejszyć wilgotność w pomieszczeniu .

   W funkcji DRY wentylator, niezależnie od wcześniejszego ustawienia, pracuje z możliwymi
przerwami, na najmniejszych obrotach, co pozwala uniknąć wychłodzenia pomieszczenia.  

      Za każdym razem kiedy temperatura w pomieszczeniu osiągnie wartość ustawioną na pilocie funkcja
       będzie się cyklicznie włączała i wyłączała. 

      Osuszanie jest niemożliwe kiedy temperatura w pomieszczeniu jest równa i mniejsza niż 15C

REGULACJA PRĘDKOŚCI WENTYLATORA

 Funkcję tą wybieramy kiedy chcemy zapewnić w pomieszczeniu cyrkulację  powietrza
 bez kontroli temperatury ( wybrać tylko  wentylację ) . 

1. Przyciskiem MODE wybrać “FAN”.

WENTYLACJA (FAN)

2. Włączyć klimatyzator przyciskiem ON/OFF 

Kiedy różnica pomiędzy temperaturą w pomieszczeniu a temperaturą ustawioną na
pilocie będzie się różnić, mikroprocesor będzie automatycznie wybierał odpowiedni
bieg wentylatora.

 
 Bieg  

wentylatora 

2oC  wysoki 
pomiędzy 2 a 1 oC  

Ch łodzenie 
Osuszanie 

poniżej 1oC niski 
2oC  wysoki Ogrzewanie 
poniżej 2oC średni 

 

Różnica pomiędzy temperaturą
   w pomieszczeniu a wybraną

i wyżej

i wyżej

średni

PRACA Z PILOTEM
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NOTA

Przedstawione wcześniej funkcje można uruchomić gdy zapewnimy komunikację 
pomiędzy pilotem podczerwieni a klimatyzatorem.

   MANUALNA

Wybór prędkości wentylatora może odbywać się również ręcznie. W tym celu prędkość
wybieramy naciskając przycisk wyboru prędkości wentylatora.

 
(NISKI) (ŚREDNI) (WYSOKI)

FUNKCJA NOCNA (SLEEP)

Funkcja SLEEP pozwala na oszczędność energii bez utraty odczuwalnego komfortu. 
1. Przyciskiem MODE wybrać tryb pracy klimatyzatora. Chłodzenie / Ogrzewanie / Osuszanie
2. Nacisnąć przycisk SLEEP.
3. Na wyświetlaczu LCD pojawi się ikona           .  Ponowne naciśnięcie przycisku SLEEP
    spowoduje wyłączenie tej funkcji.  

Czym jest funkcja SLEEP ? 

W tej funkcji, klimatyzator bedzie chłodził lub ogrzewał pomieszczenie do wybranej
temperatury po czym termostat zatrzyma funkcje chłodzenia lub ogrzewania. Po
upływie jednej godziny klimatyzator automatycznie przełaczy ustawiona wczesniej
temperature.

TRYB PRACY ZMIANA NASTAWY TEMPERATURY  

Ogrzewanie Zmniejsza o  1 °C

Chłodzenie i osuszanie   Zwiększa o  1 °C

PRACA Z PILOTEM
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W trybie chłodzenia lub osuszania, godzinę po ustawieniu funkcji SLEEP, temperatura 
wzrośnie o 1 C, 2 godziny po ustawieniu temperatura wzrośnie o 2 C. Po trzech godzinach
temperatura już nie wzrasta.

W trybie grzania, godzinę po ustawieniu funkcji SLEEP, temperatura  spadnie o 1 C, 
2 godziny po ustawieniu temperatura spadnie o 2 C. Po trzech godzinach temperatura 
już nie spada.

PROGRAMOWANIE 

Funkcja TIMER może być wybrana przy użyciu przycisku TIMER

Programowanie dzienne pozwala na uruchomienie i zakończenie działania programu 
w dwóch odrębnych okresach czasu. Po zakończeniu, program będzie działał każdego dnia. 

 

Istnieją 4 możliwości sterowania pilotem. Dwie opcje dzienne ( nazwane T1 i T1) 
i dwie opcje programowania na weekend (nazwane WKT1 i WKT2). Każda z tych 
opcji może zostać wybrana poprzez naciśnięcie przycisku TIMER. Przycisk SET 
uaktywnia program, a przycisk CLEAR anuluje. Wskaźnik na klimatyzatorze
zapala się podczas funkcjonowania programu.

PRACA Z PILOTEM
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UWAGA: W przypadku braku dopływu prądu, funkcjonowanie programu jest zatrzymane, 
wskaźnik programowania klimatyzatora miga, program przechodzi automatycznie 
w stan oczekiwania STAND-B. Aby ponowić funkcjonowanie programu należy 
postępować wg poniższych wskazówek.

PROGRAMATOR DZIENNY
Programowanie dzienne T1 i T2 pozwalają na uruchomienie i zakończenie działania
programu w dwóch odrębnych okresach czasu. Po zakończeniu, program będzie działał
każdego dnia.

PROGRAMATOR WEEKENDOWY (DO WYBORU)
Programowanie weekendowe WKT1 i WKT2 pozwalają na uruchomienie i zatrzymanie
programu dla dwóch odrębnych okresów jedynie podczas dwóch dni. Wynik będzie 
widoczny tylko w dniu, na który urządzenie zostało zaprogramowane oraz w dniu 
następnym. O godz.24.00 dnia drugiego, Program WK nie będzie już dłużej działał, 
natomiast programator dzienny będzie sterował urządzeniem zgodnie z własnym, 
wcześniej wprowadzonym programem.

WKT1 – program 1
WKT2 – program 2

UWAGI:
1. Podczas funkcjonowania programów weekendowych, programy dzienne są wyłączone.
2. Programy WK muszą być reaktywowane przed każdym weekendem.

A ) WYŁĄCZENIE KLIMATYZATORA
1. Przyciskiem TIMER wybrać numer programu. Ikona wybranego numeru programu miga.
2. Nacisnąć przycisk SET następnie CLEAR Program włączenia klimatyzatora został
    pominięty. Ikona ON włączenia i cyfry godziny włączenia znikają. Ikona OFF 
    ( wyłączenia ) i cyfry godziny migają
3. Przyciskami HOUR ( godzina ) „+” i „-„ wybrać godzinę wyłączenia klimatyzatora.
4. Nacisnąć przycisk SET – aktywujący wybrany program.

PRACA Z PILOTEM
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KIERUNEK NAWIEWU POWIETRZA

Klimatyzator posiada ruchome żaluzje, które umożliwiają zmianę kierunku nawiewu
powietrza z klimatyzatora.

1) PIONOWE ( ustawiane ręcznie )

             UWAGA 

Nie reguluj żaluzji kiedy klimatyzator pracuje !

2) POZIOME ( ustawiane za pomocą pilota )

Regulacja żaluzji w poziomie odbywa się na dwa sposoby:

1. Automatyczna praca żaluzji ( góra – dół ) Nacisnąć przycisk .
Ponowne naciśnięcie spowoduje zatrzymanie żaluzji.

2. Regulacja stopniowa. Nacisnąć przycisk
Żaluzje będą zmieniać swoją pozycję krok po kroku.
Jedno naciśnięcie jeden krok

 

 
 
 
 
 
 
 

 

PRACA Z PILOTEM



STEROWANIE BEZ UŻYCIA PILOTA
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NOTA

Żaluzje zamykają się automatycznie po wyłączeniu klimatyzatora.

Klimatyzator rozpoczyna pracę w funkcji ogrzewania na najniższym biegu wentylatora
oraz ze skrajnym poziomym ułożeniem kierownic.

Dopiero po nagrzaniu się wymiennika ciepła będzie można wybrać inny bieg 
wentylatora oraz inne ułożenie żaluzji.

             UWAGA 

Pozycję żaluzji ( poziomych ) zmieniaj używając jedynie pilota podczerwieni. 

Jeżeli żaluzje przestawimy ręcznie faktyczna pozycja żaluzji na klimatyzatorze będzie 
różniła się od zapamiętanej przez pilota. W takim przypadku należy wyłączyć klimatyzator,
poczekać aż żaluzje zamkną się do końca i ponownie uruchomić klimatyzator.

STEROWANIE BEZ UŻYCIA PILOTA

Jeżeli pilot przestał działać, istnieje możliwość włączania i wyłączania klimatyzatora
oraz przełączania klimatyzatora z funkcji chłodzenia na ogrzewanie ( lub odwrotnie )
używając panela sterowania na urządzeniu, który znajduje się pod klapką z prawej 
strony urządzenia.

1. KIEDY KLIMATYZATOR NIE PRACUJE.

Aby włączyć klimatyzator należy nacisnąć przycisk MODE.

NOTA
Klimatyzator wystartuje w funkcji AUTO oraz z automatyczną pracą żaluzji. Temperatura
w funkcji CHŁODZENIA ustawiona będzie na poziomie 22C , w funkcji OGRZEWANIA 
na poziomie 26C.



STEROWANIE BEZ UŻYCIA PILOTA
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2. KIEDY KLIMATYZATOR JUŻ PRACUJE.

Naciskając kolejno przycisk MODE otrzymamy sekwencję:

CHŁODZENIE  OGRZEWANIE  STAND-BY

Poszczególne tryby pracy będą sygnalizowane świeceniem się odpowiedniej diody.

COOL – chłodzenie

HEAT – ogrzewanie ,

STAND-BY - czuwanie ( nie świeci się żadna dioda )


