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Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego. Przed użyciem urządzenia prosimy o zapoznanie się z instrukcją 
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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 oczyszczania    
Ikona funkcji SLEEP    
Ikona śweci się gdy jonizator jest aktywny   
Ikona świeci się gdy klimatyzator pracuje w trybie ekonomicznym        

Ustawienie temp. lub  temp.pomieszczenia    
Ikona temperatury pokojowej    
Ikona świeci się gdy aktywna jest funkcja “I FEEL”
Automatyczny ruch żaluzji poziomych (wybrane modele)     

Ikona automatycznej pracy żaluzji      

 Ikona niskiego poziomu baterii    
• Wskaźnik niskiego poziomu baterii w pilocie będzie migać, gdy baterie
 są słabe. Gdy zmniejszy się dystans transmisji z  pilota  i wyświetlacz
 stanie się niewyraźy, należy wymienić baterie na nowe. 

        
         
    

• Ikona niskiego poziomu baterii zniknie gdy baterie zostaną wymienione
 na nowe. 

Niski bieg 

Wysoki bieg Funkcja TURBO

Średni bieg 

Praca automatyczna  

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

Chłodzenie / Osuszanie / Grzanie
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NADAJNIK

 

Po użyciu przycisków
pilota ikona
pojawi się na 
wyświetlaczu,
wysyłając zdalne
ustawienia do
odbiornik w 
urządzeniu.

   

CZUJNIK
 

 

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

 

FUNCKJA CLEAN

FUNKCJA SWING

FUNKCJA EKO

FUNKCJA “I FEEL” i 
CZUJNIK TEMPERATURY
W POMIESZCZENIU

 
   

 
 

ION (OPCJONALNIE)

Przycisk uruchamiający
pomiar temperatury 
pilotem i wskazania
aktualnej temperatury 
w pomieszczeniu.

   
   

 

PRZYCISK TEMP

PRZYCISK TEMP
Przycisk włączający lub wyłączający
wyświetlacz jednostki wewnętrznej.  

Przycisk 
uruchamiający
funkcję jonizatora. 
(Opcjonalnie)

  Przycisk wskazuje ustawioną 
temperaturę, temperaturę wewnętrzną
oraz temperaturę zewnętrzną.

Sterownik automatycznie dostosuje 
temperaturę aby oszczędzić energię.
Ikona temperatury wyświetli SE.

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

 

Przycisk uruchamiający programowanie
włączenia i wyłączenia klimatyzatora.
Sprawdź ustawienia.

Przycisk uruchamiający funkcję CLEAN 
w trybie chłodzenia i osuszania. 

Przycisk uruchamiający ustawienia pracy 
żaluzji lub funkcję auto swing. 

WYBÓR PRĘDKOŚCI WENTYLATORA
   

 Średni bieg 

 Niski bieg 

Wysoki bieg
 

Praca 
automatyczna

  
 

 

Tryb cichy

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
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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.



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 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. Pilot powinien być wycelowany w kierunku urządzenia,
bez jakichkolwiek przeszkód pomiedzy. Chcąc anulować tą funkcję ponownie naciskamy
przycisk „I FEEL”.

Klimatyzator należy włączyć do sieci. Gotowość do pracy będzie sygnalizowane 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. Nacisnąć przycisk CLOCK. Na wyświetlaczu cyfry godzin i minut zaczną migać.   

2. Przyciskami  „+” – góra i  „-„  - dół  ustawiamy godzinę.
3. Po ustawieniu godziny naciskamy przycisk CLOCK, cyfry godzin i minut przestaną mrugać. 

USTAWIENIA CZASU

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



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 „+” / „ – „

(zakres pomiędzy 16 ̊C - 30 ̊C) 

WYŚWIETLACZ WSKAZUJE
WYBRANĄ TEMPERATURĘ

 

4. Przyciskiem FAN SPEED można dostosować 
prędkość wentylatora. 

OGRZEWANIE

PRACA Z PILOTEM
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WYŚWIETLACZ WSKAZUJE
WYBRANĄ TEMPERATURĘ

 

1. Przyciskiem MODE wybrać ogrzewanie.

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

(zakres pomiędzy 16 ̊C - 30 ̊C)  
4. Przyciskiem FAN SPEED dostosować 

prędkość wentylatora. 



NOTA
Za każdym razem kiedy wybierzemy funkcję ogrzewania wentylator jednostki wewnętrznej 
klimatyzatora nie będzie pracował aż do momentu k iedy wymiennik 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.

   WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA

Pompa ciepła klimatyzatora ogrzewa pomieszczenia przy wykorzystaniu ciepła z
powietrza zewnętrznego. Wydajność grzewcza zmniejsza się wraz ze spadkiem 
temperatury zewnętrznej.

 

PRACA W TRYBIE AUTOMATYCZNYM

PRACA Z PILOTEM
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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 „+” / „ – „

(zakres pomiędzy 16 ̊C - 30 ̊C) 

WYŚWIETLACZ WSKAZUJE
WYBRANĄ TEMPERATURĘ

 

4. Przyciskiem FAN SPEED można dostosować 
prędkość wentylatora. 
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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.  

OSUSZANIE (DRY)

1. Przyciskiem MODE wybrać “DRY”.

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

(zakres pomiędzy 16 ̊C - 30 ̊C) 

WYŚWIETLACZ WSKAZUJE
WYBRANĄ TEMPERATURĘ

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 wychłodzeniu 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

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

1. Przyciskiem MODE wybrać “FAN”.

WENTYLACJA (FAN)

REGULACJA PRĘDKOŚCI WENTYLATORA

2. Włączyć klimatyzator przyciskiem ON/OFF 
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   MANUALNA

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

 
(NISKI)

(Turbo) (Auto)

   FUNKCJA TURBO

W trybie chłodznia i grzania, funkcja turbo pozwala jednostce pracować na szybszych 
obrotach szybciej osiągając ustawioną temperaturę.

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 NASTAWU TEMPERATURY  

Ogrzewanie Zmniejsza o  1 °C

Chłodzenie i osuszanie   Zwiększa o  1 °C

(ŚREDNI) (WYSOKI)



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.

Wciśnięcie przycisku I FEEL uruchomi funkcję. Znak termometru              pojawi się na 
panelu LCD. Wybierz odpowiednią temperaturę. Upewnij się, że pilot jest skierowany 
w stronę klimatyzatora. Na czujnik I FEEL nie powinny oddziaływać źródła ciepła takie 
jak lampy, kaloryfery, słońce, etc., jak również źródła chłodzenia. Oddziaływanie źródeł 
ciepła i chłodzenia bezpośrednio na czujnik pomiaru I FEEL mogą zakłócać jego pracę. 

Jednoczesne użycie przycisków „-„ i „+” powoduje zablokowanie pilota w ostatnim trybie 
pracy. Wszystkie funkcje pilota, łącznie z włączeniem będą nieaktywne. Ponowne 
jednoczesne użycie przycisków odblokowuje wszystkie funkcje pilota. 

FUNKCJA “I FEEL”  I  CZUJNIK TEMPERATURY W POMIESZCZENIU

FUNKCJA LOCK

PRACA Z PILOTEM
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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)

Funkcja TIMER może być wybrana przy użyciu przycisku TIMER ON.

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

A) WYŁĄCZENIE KLIMATYZATORA

1. Przyciskiem TIMER ON wybrać numer programu. 

2. Trzymaj przycisk TIMER ON dopóki znak ON nie
     zacznie migać.

3. Przyciskami „+” i „-„ wybrać godzinę wyłączenia
     klimatyzatora. 

4. Wciśnij TIMER ON by aktywować program. 

B) WŁĄCZENIE KLIMATYZATORA

1. Przyciskiem TIMER  wybrać program.

2. Trzymaj przycisk TIMER OFF dopóki znak ON nie
     zacznie migać.

3. Przyciskami „+” i „-„ wybrać godzinę wyłączenia
     klimatyzatora. 

4. Wciśnij TIMER OFF by aktywować program.   

PRACA Z PILOTEM
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C) JAK USTAWIĆ DZIENNE WŁĄCZENIE / WYŁĄCZENIE KLIMATYZATORA

1. Przyciskiem TIMER OFF wybrać  program
2. Trzymaj przycisk TIMER OFF dopóki znak ON nie zacznie migać.
3. Przyciskami „+” i „-„ wybrać godzinę wyłączenia klimatyzatora. 
4. Wciśnij TIMER OFF ponownie, dopóki znak OFF nie zacznie migać.
5. Przyciskami „+” i „-„ wybrać godzinę wyłączenia klimatyzatora. 
6. Wciśnij TIMER OFF aby aktywować program.

       

KIERUNEK NAWIEWU POWIETRZA

Przycisk          uruchamia automatyczną pracę żaluzji. Ponowne naciśnięcie spowoduje 
zatrzymanie żaluzji.

Uwaga

Wciśnij           i  CLEAN jednocześnie aby aktywować nawiew w kierunku poziomym. 
Ponowne naciśnięcie przycisków spowoduje zatrzymanie żaluzji. 

PRACA Z PILOTEM


