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Przyciski na pilocie
Po podłączeniu do zasilania klimatyzator wyda sygnał dźwiękowy.
Wskaźnik zasilania jest WŁ. Następnie można sterować klimatyzatorem przy użyciu pilota.
Po włączeniu i naciśnięciu przycisku na pilocie klimatyzator wyda sygnał dźwiękowy, który oznacza, że
sygnał został wysłany do klimatyzatora. Na wyświetlaczu pojawią się odpowiednie symbole funkcji
ustawień.
Po wyłączeniu na wyświetlaczu pilota pojawi się symbol lampy (jeśli ustawiony jest czas włączenia i
funkcje oświetlenia, odpowiednie symbole są jednocześnie wyświetlane na wyświetlaczu pilota).

Przycisk ON/OFF
Przycisk ten służy do włączania lub wyłączania klimatyzatora.

Przycisk TRYBU
Przycisk służy do wyboru trybu pracy.
Auto

Chłodzenie

Suszenie Wentylator Ogrzewanie

● Po wybraniu trybu automatycznego klimatyzator pracuje automatycznie zgodnie z
ustawieniami fabrycznymi. Ustawiona temperatura nie może być regulowana i nie jest
wyświetlana. Nacisnąć przycisk „WENTYLATOR”, aby ustawić prędkość wentylatora.
Nacisnąć przycisk „OBROTU”, aby włączyć lub wyłączyć funkcję obrotu.
● Po wybraniu trybu chłodzenia klimatyzator zaczyna chłodzić. Nacisnąć przycisk „ ” lub
„ ”, aby ustawić temperaturę. Nacisnąć przycisk „WENTYLATOR”, aby ustawić
prędkość wentylatora. Nacisnąć przycisk „OBROTU”, aby włączyć lub wyłączyć
funkcję obrotu.
● Po wybraniu trybu suszenia klimatyzator pracuje przy użyciu wentylatora 1, nie można
ustawić prędkości wentylatora. Nacisnąć przycisk „OBROTU”, aby włączyć lub wyłączyć
funkcję obrotu.
● Po wybraniu trybu wentylatora klimatyzator będzie tylko dmuchał powietrze bez jego
chłodzenia lub ogrzewania. Nacisnąć przycisk „WENTYLATOR”, aby ustawić prędkość
wentylatora. Nacisnąć przycisk „OBROTU”, aby włączyć lub wyłączyć funkcję obrotu.
● Po wybraniu trybu ogrzewania klimatyzator zaczyna ogrzewać. Nacisnąć przycisk „ ” lub
„ ”, aby ustawić temperaturę. Nacisnąć przycisk „WENTYLATOR”, aby ustawić
prędkość wentylatora. Nacisnąć przycisk „OBROTU”, aby włączyć lub wyłączyć funkcję
obrotu. (Urządzenie chłodzące nie otrzyma sygnału trybu ogrzewania. Po wybraniu trybu
ogrzewania na pilocie przycisk WŁ/WYŁ nie uruchomi urządzenia.
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Przyciski na pilocie
Przycisk

i

Nacisnąć jeden raz przycisk „ ” lub „ ”, aby podnieść lub obniżyć temperaturę o 1℃.
Przytrzymując przycisk „ ” lub „ ” temperatura na pilocie szybko się zmieni. Puszczając
przycisk po zakończeniu ustawień, wskaźnik temperatury na urządzeniu wewnętrznym
zmieni się odpowiednio. (Temperatura nie może być regulowana w trybie automatycznym)
Podczas ustawienia TIMER WŁ, TIMER WYŁ nacisnąć przycisk „ ” lub „ ”, aby ustawić czas.
(Patrz przycisk „TIMER”)

Przycisk OBROTU
Przycisk ten służy do włączania lub funkcji obrotu. Gdy funkcja obrotu jest włączona, na
pilocie wyświetlany jest symbol „ ”.

Przycisk WENTYLATORA
Naciśnięcie tego przycisku pozwala ustawić prędkość wentylatora cyklicznie w trybie: auto
(AUTO), cichym (QUIET), wentylator 1 (
), wentylator 2 (
), wentylator 3 (
wentylator 4 (
), wentylator 5 (
), prędkość bezstopniowa.
AUTO

CICHY

went. 1
pręd. bezst.

),

went. 5

went. 2

went. 3

went. 4

Uwaga:
● W trybie AUTO klimatyzator automatycznie wybierze odpowiednią prędkość wentylatora zgodnie
z temperaturą otoczenia.
● Prędkość wentylatora w trybie suszenia to wentylator 1.
● Brak cichej pracy wentylatora w trybie WENTYLATORA.
● Po włączeniu funkcji prędkości bezstopniowej użytkownik może dostosować prędkość
wentylatora przy użyciu
przycisku „ ” lub „ ”.

Przycisk TURBO
Nacisnąć przycisk, aby włączyć lub wyłączyć funkcję turbo w trybie chłodzenia, ogrzewania,
wentylatora. Gdy funkcja turbo jest włączona, na pilocie wyświetlany jest symbol „TURBO”.
Uwaga:
● Nacisnąć przycisk „WENTYLATOR”, aby wyłączyć tę funkcję.
● Ta funkcja nie działa ani w trybie automatycznym ani w trybie suszenia.
● Po uruchomieniu funkcji turbo cicha praca wentylatora zostanie automatycznie wyłączona.
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Przyciski na pilocie
Przycisk ECO
W trybie chłodzenia przycisk służy do włączani lub wyłączania funkcji ECO. Gdy funkcja ECO jest
włączona, na pilocie wyświetlany jest symbol „ECO”.
Uwaga:

● Klimatyzator pracuje z prędkością automatyczną. Nie można ustawić temperatury.
● W trybie chłodzenia funkcja spania nie może działać jednocześnie z funkcją ECO.
● Zmiana trybu spowoduje wyjście z funkcji ECO.
● Brak funkcji turbo w trybie ECO.
Przycisk SPANIA
Nacisnąć przycisk, aby włączyć lub wyłączyć funkcję spania w trybie chłodzenia, ogrzewania,
wentylatora. Gdy funkcja spania jest włączona, na pilocie wyświetlany jest symbol „
Uwaga:

”.

● Ta funkcja jest domyślnie wyłączona po włączeniu zasilania.
● Zostanie zresetowana po zmianie trybu.
● Nie działa w trybie „Wentylator” i „Auto”.
Przycisk TIMER
Przycisk nie pozwala ustawić czasu po włączeniu (wyłączeniu) timera.
Po wciśnięciu przycisku wyświetlany jest symbol „
„

” lub „

przycisku „

”, a symbol „

(

)” miga. Nacisnąć przycisk

” w ciągu 5 sekund, aby ustawić czas włączenia (wyłączenia) timera. Każde naciśnięcie
” lub „

” zwiększa lub zmniejsza czas o

0,5 godziny. Przytrzymać przycisk „

” lub „

”, aby szybko zmienić czas przed osiągnięciem

wymaganego czasu. Nacisnąć przycisk „TIMER”, aby potwierdzić. Symbol „

(

)” przestaje migać.

Anulowanie włączenia (wyłączenia) timera
Po włączeniu (wyłączeniu) timera nacisnąć przycisk „TIMER”, aby go anulować.
Uwaga:
● Zakres ustawienia czasu 0,5 ~ 24 godziny, podział czasu 0,5 godziny.
● Początkowo ustawiona godzina to 0,0.

Przycisk LAMPY
Przycisk włącza lub wyłącza oświetlenie wyświetlacza urządzenia wewnętrznego. Gdy funkcja
oświetlenia jest włączona, na pilocie wyświetlany jest symbol „

”.

Przycisk ZDROWIE
Przycisk ten służy do włączania lub funkcji zdrowie. Gdy funkcja zdrowie jest włączona, na pilocie
wyświetlany jest symbol „
”.

Uwaga: Funkcja ta nie jest dostępna we wszystkich modelach.
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Przyciski na pilocie
Wprowadzenie do funkcji przycisków kombinacji
Funkcja zabezpieczenia przed dziećmi
Jednocześnie nacisnąć przycisk „ ” i „ ”, aby włączyć lub wyłączyć funkcję obrotu. Gdy
funkcja zabezpieczenia przed dziećmi jest włączona, na pilocie wyświetlany jest symbol
„ ”. W przypadku korzystania z pilota, symbol „
sygnału do urządzenia.

” zamruga trzy razy bez przesyłania

Odszranianie
W trybie ogrzewania przytrzymać razem przez 3 sekundy przyciski „WENTYLATOR” i
„TRYB”, aby włączyć lub wyłączyć funkcję odszraniania.

Ustawienie funkcji ogrzewania z niską temperaturą
● W trybie ogrzewania nacisnąć w tym samym czasie przycisk „TRYB” i „ ”, aby włączyć/wyłączyć
funkcję ogrzewania z niską temperaturą.
● Po włączeniu funkcji ogrzewania z niską temperaturą na pilocie wyświetli się „
”.
● W przypadku przełączania z jednego trybu na drugi funkcja ogrzewania z niską
temperaturą zostanie wyłączona. Po wyłączeniu i włączeniu klimatyzatora funkcja
ogrzewania z niską temperaturą pozostanie aktywna. Po włączeniu tryb ogrzewania z
niską temperaturą będzie ustawiony domyślnie.
● W funkcji ogrzewania z niską temperatur nie można jednocześnie uruchomić funkcji
„Spanie” i „Ogrzewanie z niską temperaturą”. Po uruchomieniu funkcji ogrzewania z niską
temperaturą nacisnąć przycisk „SPANIE”, aby klimatyzator wyszedł z trybu ogrzewania z
niską temperaturą i przeszedł w tryb spania. I w drugą stronę.
Uwaga:
1. W trybie ogrzewania z niską temperaturą prędkość wentylatora jest domyślnie ustawiona na
Auto i nie można jej regulować.
2. W funkcji ogrzewania z niską temperaturą nie można ustawić funkcji turbo. Po
uruchomieniu funkcji ogrzewania z niską temperaturą wcześniej włączona funkcja
turbo i pracy cichej zostanie wyłączona. Po wyjściu z funkcji ogrzewania z niską
temperaturą zostanie ponownie włączona.
3. Po wyłączeniu funkcji ogrzewania z niską temperaturą prędkość i temperatura powrócą do
stanu pierwotnego przed uruchomieniem.
4. Można włączyć inną funkcję.
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