
INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F 

Dziękujemy za zakup
klimatyzatora Airwell.

Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy
o zapoznanie się z poniższą instrukcją.



Obsługa pilota zdalnego sterowania
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Nazwy i funkcje pilota bezprzewodowego

Nota: Upewnij się, że nie ma żadnych przeszkód między pilotem a klimatyzatorem.
Nie rzucaj pilotem i uważaj, aby nie miał styczności z cieczami. Nie trzymaj pilota 
w bliskim położeniu promieni słonecznych ani w gorących pomieszczeniach.

Sygnał nadajnika

Pilot

Przycisk ON/OFF

Przycisk MODE

Przycisk SLEEP

Przycisk FAN

Przycisk umożliwia włączenie lub 
wy łączenie funkcji  SLEEP. Po 
wyłączeniu jednostki funkcja jest 
automatycznie wyłączana. Po ustawieniu
funkcji SLEEP, na sterowniku pojawi się
sygnalizacja. W tej funkcji można ustawić 
timer. Funkcja niedostępna w trybie 
FAN i AUTO.

Po wybraniu przycisku FAN, można 
uruchomić tryb Auto, prędkość Fan1,
Fan2 Fan3 lub Fan4. Po włączeniu
klimatyzatora prędkość nawiewu 
jest domyślna. W trybie osuszania 
wentylator pracuje tylko w niskiej 
prędkości.

NOTA: W trybie osuszania wentylator  
automatycznie  ustawi niską prędkość
nawiewu, bez możliwości jej regulacji .
Ponowne użycie przycisku FAN zmien i
ikonę FAN na wyświet laczu,  jednak  
praca zostanie  utrzymana w nisk ie j
prędkości.

Przycisk włącza lub wyłącza jednostkę. 
Przy włączeniu lub wyłączeniu 
jednostki funkcje Timer i Sleep 
zostaną skasowane. 

Przycisk pozwala wybrać tryb Auto, 
Cool, Dry, Fan i Heat. Po włączeniu 
jednostki domyślnie uruchamiany 
jest tryb Auto. W tym trybie pilot nie 
wskazuje temperatury. W trybie Heat 
wyjściowa temperatura wynosi 28°C. 
W pozostałych trybach 25°C.

 



Pilot

Przycisk +
+

Przycisk -
-

Nazwy i funkcje pilota bezprzewodowego
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Nota: Jest to standardowy model sterownika bezprzewodowego, który może pracować z innymi 
jednostkami. Dla niektórych funkcji, których dany model nie posiada, wybranie odpowiedniego 
przycisku na pilocie umożliwi pracę jednostki w jej domyślnym trybie.

Przycisk pozwala zmniejszyć wybraną 
temperaturę. Przytrzymanie przycisku 
przez 2 sekundy przyspieszą zmianę 
temperatury. W trybie AUTO nie ma 
możliwości zmiany temperatury. 

Przycisk pozwala zwiększyć wybraną 
temperaturę. Przytrzymanie przycisku 
przez 2 sekundy przyspieszy zmianę 
temperatury. W trybie AUTO nie ma 
możliwości zmiany temperatury. 

Ustawienie TIMER ON: Sygnał "ON" zacznie
migać na wyświetlaczu. Następnie należy 
ustawić czas za pomocą przycisków "+"
i "-". Przytrzymanie przycisku "+" lub "-" 
pozwoli przyspieszyć ustawienie czasu. 
Po ustawieniu czasu należy ponownie użyć
przycisk Timer, który uruchomi funkcję. 
Ponowne wybranie przycisku Timer anuluje
wcześniejsze ustawienie. Przed ustawieniem
funkcji Timer upewnij się, że zegar w pilocie
wskazuje właściwą godzinę. 

Przycisk TIMER ON

Przycisk TIMER OFF

T. ON 

T. OFF 

Ustawienie TIMER OFF: Sygnał "OFF" 
zacznie migać na wyświetlaczu. Sposób
ustawienia analogiczny jak powyżej.
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Funkcje specjalne

1.  Użycie przycisku ON/OFF włącza lub wyłącza jednostkę. 

2. Przycisk MODE pozwala ustawić odpowiedni tryb. Tryb COOL i HEAT
    automatycznie uruchomią funkcje chłodzenia lub grzania.

3. Przyciski “+” i “-” pozwalają ustawić pożądaną temperaturę (brak możliwości
    ustawienia temperatury w trybie AUTO). 

4. Wybranie przycisku FAN pozwala ustawić szybkość pracy wentylatora (AUTO,
    FAN1, FAN2, FAN3 lub FAN4)

.
5.  Użyj przycisku SWING, aby uruchomić tryb SWING.

1. Użyj przycisku SLEEP, aby ustawić funkcję SLEEP.

2. Użycie przycisku TIMER ON i TIMER OFF, pozwala wybrać czas włączenia
    lub wyłączenia urządzenia.

Gdy tryb AUTO RUN jest włączony, ustawienie temperatury nie będzie dostępne na
wyświetlaczu. Urządzenie automatycznie dostosuje swój tryb pracy do temperatury
pokojowej i warunków otoczenia.

3

Wciśnij przyciski “+” i “-”jednocześnie aby zablokować klawiaturę. Gdy klawiatura jest 
zablokowana, ikona        pojawi się na wyświetlaczu. Aby odblokować klawiaturę,
ponownie wciśnij przyciski “+” i “i”. Ikona blokady zniknie z wyświetlacza.

★

★

Funkcje podstawowe sterownika

Funkcje dodatkowe sterownika

AUTO RUN

LOCK

LAMP

WYBÓR JEDNOSTEK TEMPERATURY °C / °F

Przytrzymując jednocześnie przyciski FAN i “+” przez 3 sekundy można uruchomić 
funkcję podświetlenia wyświetlacza.

Wciskając jednocześnie przyciski MODE i “-” można przełączyć jednostki wyświetlanej
temperatury pomiędzy °C / °F.
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Przy wymianie baterii nie należy używać baterii starych lub częściowo
zużytych, gdyż może to powodować zakłócenia pracy pilota. 

Jeżeli pilot nie będzie używany dłużej niż miesiąc, baterie należy 
wyciągnąć. 

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

W przypadku zakłóceń pracy pilota, należy wyciągnąć baterie, odczekać
30 sekund, po czym należy włożyć je ponowanie. Jeśli zakłócenia będą się 
powtarzać, należy włożyć nowe baterie. 

W przypadku zgubienia lub uszkodzenia
pilota należy użyć przełącznika manualnego.
Jednostka będzie wówczas pracować  
w trybie AUTO, bez możliwości zmiany
temperatury. 

Należy otworzyć panel jednostki.

Włączenie klimatyzatora:  gdy klimatyzator jest
wyłączony, wciśnięcie przełącznika manualnego
uruchomi klimatyzator w trybie AUTO.

Wyłączenie klimatyzatora: gdy klimatyzator jest
włączony, wciśnięcie przełącznika manualnego
wyłączy urządzenie. 

Przełącznik 
 manualny

rys.3

rys.1

rys.2

Wymiana baterii

1. Otworzyć tylnią klapkę (zgodnie z rysunkiem 1)
2. Wyciągnąć zużyte baterie (zgodnie z rysunkiem nr 2)
3. Włożyć nowe baterie alkaiczne AAA 1.5 V-DC.
4. Zamknąć tylnią klapkę.

NOTA:

W przypadku wystąpienia awarii




