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Części i funkcje
 J Pilot

 J Wymiana baterii

Wskazówka:
Jeśli z urządzenia nie korzysta się przez dłuższy czas, warto
wyciągnąć baterie z pilota. Jeśli po wyciągnięciu baterii nadal palą
się lampki na wyświetlaczu, należy zresetować pilot.

1. Wyświetlacz trybu pracy
Tryb pracy SMART COOL DRY FAN HEAT

Pilot

2. Kontrolka sygnału z pilota
3. Kontrolka sterowania nawiewu

powietrza SWING
4. Wskaźnik prędkości wentylatora

NISKA ŚREDNIA WYSOKA AUTO

Sekwencja
zmian

5. Kontrolka blokady
6. Wskaźnik trybu zegarowego

TIME OFF/TIME ON
7. Wskaźnik temperatury

8. Wskaźnik dodatkowych funkcji
Tryb pracy QUIET SLEEP

Dodatkowe 
ogrzewanie 
elektryczne

HEALTH TURBO

Pilot

9. Przycisk TURBO
10. Przycisk HEAT
11. Przycisk COOL
12. Przycisk SWING LEFT/RIGHT
13. Przycisk FAN SPEED
14. Przycisk HEALTH
15. Przycisk SLEEP
16. Przycisk LOCK

Blokuje klawiaturę i wyświe-
tlacz LCD.

17. Przycisk LIGHT
Kontroluje podświetlenie
wyświetlacza LED urządzenia
wewnętrznego.

18. Przycisk POWER ON/OFF
19. Przycisk DRY
20. Przycisk TEMP
21. Przycisk SWING OP/DOWN
22. Przycisk TIME OFF/ON
23. Przycisk EXTRA FUNCTION
Funkcja: Tryb komfortowego snu
→ Pozycja zdrowego nawiewu 1
→ Pozycja zdrowego nawiewu 2
→ Power → Nawiew powietrza
→ Pozycja A-B

24. Przycisk CANCEL/CONFIRM
Funkcja: Ustawianie i kaso-
wanie nastaw zegara i innych
dodatkowych funkcji.

25. Przycisk RESET
Jeżeli pilot nie działa prawidło-
wo, należy wcisnąć ten przycisk
ostro zakończonym przedmio-
tem, aby zresetować pilot.

1  Wysunąć osłonkę;
2  Umieścić 2 baterie AAA (R-03) jak na

ilustracji;
3  Należy upewnić się, że baterie są

umieszczone prawidłowo względem 
ładunku „+”/„-”; 

4  Włożyć baterie i wsunąć osłonkę.
Uwaga:
●  Odległość pilota od odbiornika nie powinna przekraczać 7 m,

a na drodze sygnału nie mogą występować żadne przeszkody.
●  Obecność świetlówek lub telefonów bezprzewodowych w po-

mieszczeniu może zakłócać odbiór sygnału, więc w  takim wypad-
ku należy skrócić odległość od urządzenia wewnętrznego.

●  Tryb pełnoekranowy lub nieczytelny wyświetlacz pilota podczas
pracy świadczy o zużyciu baterii.  Należy wymienić baterie na nowe.

●  W przypadku niewłaściwego funkcjonowania pilota należy wyjąć
baterie na kilka minut.
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Obsługa
JJ Pilot JJ TrybJawaryjnyJiJtestowy

JJ RegulacjaJkierunkuJnawiewuJpowietrza

Pilot

1. Uruchomienie urządzenia
Aby uruchomić urządzenie należy wcisnąć przycisk ON/OFF.

EXTRA
FUNCTIONHEALTH SLEEP

TIME
 OFF

TIME
 ON

SWING

TU RBO

H EAT
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2. Wybór trybu pracy
Przycisk COOL: tryb chłodzenia
Przycisk HEAT:  tryb ogrzewania
Przycisk DRY: tryb osuszania

3. Ustawienie temperatury
Nacisnąć przycisk temp-/temp+
temp+  Każdorazowe naciśnięcie przycisku podwyższa

temperaturę o 1°C. Ciągłe wciskanie przycisku 
powoduje, że wartość ta szybko rośnie.

temp-  Każdorazowe naciśnięcie przycisku obniża tempe-
raturę o 1°C. Ciągłe wciskanie przycisku powodu-
je, że wartość ta szybko maleje.

Ustawić pożądaną temperaturę.
4. Ustawienie prędkości wentylatora

Nacisnąć przycisk FAN. Każdorazowe wciśnięcie przyci-
sku zmienia prędkość pracy wentylatora zgodnie z poniż-
szym cyklem:
Pilot:

AUTO

Sekwencja
zmian

NISKA ŚREDNIA WYSOKA

Klimatyzator działa zgodnie z wyświetlanym trybem pracy. 
W przypadku ustawienia wentylatora na tryb AUTO klima-
tyzator automatyczne dostosowuje prędkość wentylatora 
do temperatury pomieszczenia.

Tryb 
pracy Pilot Uwaga

AUTO

W trybie AUTO klimatyzator automatycznie wybiera tryb chłodze-
nie COOL lub ogrzewania HEAT w zależności od temperatury 
pomieszczenia.  W przypadku ustawienia wentylatora FAN na 
tryb AUTO klimatyzator automatyczne dostosowuje prędkość 
wentylatora do temperatury pomieszczenia.

COOL Tryb chłodzenia. Nie są dostępne wskazania i funkcje związane 
z ogrzewaniem.

DRY
W trybie osuszania DRY, gdy temperatura pomieszczenia spadnie 
poniżej +2°C poniżej ustawionej temperatury, urządzenie auto-
matycznie zacznie pracować na niskich obrotach, niezależnie od 
ustawień wentylatora (FAN).

HEAT

W trybie ogrzewania HEAT po krótkim okresie czasu urządzenie 
będzie wypuszczać ciepłe powietrze dzięki funkcji zapobiegania 
zimnym przeciągom. W przypadku ustawienia wentylatora FAN 
na tryb AUTO klimatyzator automatyczne dostosowuje prędkość 
wentylatora do temperatury pomieszczenia.

FAN
W trybie FAN urządzenie nie pracuje w trybie COOL ani HEAT, 
ale tylko w trybie FAN. Tryb AUTO nie jest dostępny w trybie 
FAN. Ustawienie temperatury jest wyłączone. W trybie FAN tryb 
komfortowego snu (SLEEP) nie jest dostępny.

Tryb awaryjny:
●  Używaj jedynie w sytuacji nieprawidłowego działania pilota lub

jego zgubienia; w trybie awaryjnym klimatyzator może praco-
wać w trybie AUTO przez dłuższą chwilę.

●  Uruchomienie trybu awaryjnego sygnalizuje pojedynczy sygnał
dźwiękowy.

●  Jeśli włączono urządzenie po raz pierwszy i uruchomiono tryb
awaryjny, urządzenie pracuje w następujących trybach:

Temperatura 
pokojowa

Ustawiona 
temperatura

Tryb 
zegara

Prędkość 
wentylatora 

Tryb 
pracy

Powyżej 23°C 26°C Nie AUTO COOL

Poniżej 23°C 23°C Nie AUTO HEAT

●  Brak możliwości zmiany ustawień temperatury i prędkości
wentylatora. Ponadto brak możliwości włączenia trybu zegara
TIMER i osuszania DRY.

Tryb testowy:
Tryb testowy uruchamia się tak samo jak awaryjny.

●  Tryb można uruchomić jedynie wtedy, gdy temperatura po-
mieszczenia spadła poniżej 16°C. Nie należy używać go do
normalnej pracy.

●  Tryb testowy uruchamia się wciśnięciem włącz-
nika przez ponad 5 s, co sygnalizuje podwójny 
sygnał dźwiękowy. Następnie należy puścić 
przycisk i urządzenie przejdzie w tryb chłodze-
nia przy wysokiej (HI) prędkości nawiewu.

●  W tym trybie wentylator urządzenia wewnętrz-
nego pracuje na wysokich obrotach.

Pi

Pi Pi

1. Klapa pionowa

Nacisnąć przycisk               .

●  Przed ręczną regulacją klapy należy najpierw wyłączyć
urządzenie.

●  Gdy poziom wilgotności jest wysoki, a wszystkie pionowe
prowadnice są nastawione na lewy lub prawy bok, może 
dojść do wykroplenia się wody.

● Zaleca się nieustawianie klapy w pozycji w dół przez dłuższy
okres czasu w trybie chłodzenia COOL lub osuszania DRY, 
ponieważ może to powodować skraplanie się pary wodnej.

Uwaga:
Po restarcie pilot automatycznie powróci do poprzednich ustawień.

Poz. 1

Poz. 2

2.  Ustawienie kierunku nawiewu powietrza na boki prawo-le-
wo

(Auto swing)

stan początkowy

brak stanu początkowego wyświetlanego na pilocie 
zdalnego sterowania, klapa pionowa zostanie
 ustalona na bieżącej pozycji

Pos.1 Pos.2 Pos.3 Pos.4

Pos.5 Pos.6

Każde wciśnięcie przycisku oznacza następujące zmiany
na wyświetlaczu:
Pilot:
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Tryb pracy 
1. W trybie COOL, DRY

Możesz użyć tej funkcji, gdy potrzebujesz ciszy do odpoczynku lub 
czytania. Nacisnąć przycisk                  . Pilot pokaże  i uruchomio-

na zostanie funkcja pracy cichej. Ponowne wciśnięcie przycisku 
 wyłączy tryb pracy cichej.         SLEEP

         SLEEP

Obsługa
 J SLEEP – Tryb komfortowego snu

 J Tryb TURBO

-

1 godzinę po uruchomieniu trybu komfortowego snu temperatura 
wzrasta o 1°C powyżej ustawionej temperatury. Po kolejnej go-
dzinie temperatura rośnie o kolejny 1°C. Urządzenie będzie pra-
cować w tym trybie przez kolejne 6 godzin, po czym się wyłączy. 
Temperatura w chwili wyłączenia będzie wyższa od nastawionej, 
więc nie będzie zbyt niska, aby spać w pomieszczeniu.

2. W trybie ogrzewania HEAT
Po upływie godziny od uruchomienia trybu komfortowego snu
temperatura obniży się o 2°C w stosunku do ustawionej tempe-
ratury. Po kolejnej godzinie temperatura spadnie o kolejne 2°C.
Po ponad 3 godzinach temperatura wzrośnie o 1°C. Urządzenie
będzie pracować przez kolejne 3 godziny, następnie się wyłączy.
Temperatura w chwili wyłączenia będzie niższa od ustawionej,
więc nie będzie zbyt wysoka, aby spać w pomieszczeniu.

3. W trybie AUTO
Urządzenie pracuje w trybie komfortowego snu dostosowanym
do automatycznie wybranego trybu pracy.

Uruchomienie trybu 
komfortowego snu SLEEP

Uruchomienie trybu 
komfortowego snu SLEEP

Zatrzymanie trybu 
komfortowego snu SLEEP

Zatrzymanie trybu 
komfortowego snu SLEEP

Ok. 6 godzin

1 godz.

1 godz.

1 godz.

3 godz.

3 godz.

1 godz.

Rośnie 
o 1°C

Rośnie 
o 1°C

Rośnie 
o 1°C

Spada o 2°C

Spada o 2°C

Ustawiona 
temperatura

Ustawiona 
temperatura

Wyłączenie 
urządzenia

Wyłączenie 
urządzenia

W trybie chłodzenia COOL i osuszania DRY

W trybie ogrzewania HEAT

4. W trybie wentylatora FAN
Brak trybu SLEEP.

5. Ustawienie prędkości nadmuchu podczas snu
Jeśli nadmuch ma dużą lub średnią prędkość przed uruchomie-
niem trybu komfortowego snu, należy ustawić niższą prędkość
po uruchomieniu trybu komfortowego snu.  Jeśli prędkość
nadmuchu jest mała, nie trzeba zmieniać ustawień.

Uwaga
Podczas pracy w trybie zegara TIMER nie da się aktywować 
funkcji SLEEP. Z kolei jeśli podczas pracy w funkcji SLEEP włą-
czony zostanie tryb TIMER, funkcja SLEEP zostanie automa-
tycznie wyłączona, a maszyna będzie w stanie pomiaru czasu.

Funkcja ta służy do szybkiego ogrzewania lub chłodzenia. 

Tryb pracy cichej TURBO

Nacisnąć przycisk TURBO. Pilot pokaże  i uruchomio-
na zostanie funkcja pracy cichej. Turbo wciśnięcie przycisku 
TURBO wyłączy tryb pracy cichej.

Uwaga:
Podczas trybu TURBO, w trybie szybkiego ogrzewania HEAT lub 
chłodzenia COOL, rozkład temperatury w pomieszczeniu nie będzie 
równy. 
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