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Elementy i Funkcje 
Sterownik zdalny 

 

 
1 Wyświetlacz LCD 
2 TEMP Przycisk ustawiania temperatury  
3 Przycisk włączenia/wyłączenia zasilania 

(ON/OFF) 
4 SWING Przycisk ruchu wahadłowego 
5 MODE Tryb pracy 
6 HEALTH Przycisk trybu zdrowego 
7 CLOCK Przycisk zegara 
8 TIMER Przycisk programatora czasowego 
9 FILTER Przycisk filtra 
10 RESET Przycisk zresetowania 

W razie potrzeby nacisnąć przycisk za pomocą ostrego 
przedmiotu w celu przywrócenia prawidłowego działania 
zdalnego sterownika np. w przypadku złego 
funkcjonowania spowodowanego zakłóceniem 
elektromagnetycznym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 CODE Przycisk kodu 
Używany do wyboru Kodu urządzenia A lub B, 
normalnie pracuje z Kodem A. Jeśli nie można sterować 
jednostką wnętrzową - proszę zmienić na Kod B. 

12 FAN Przycisk wentylatora 
13 SLEEP Przycisk trybu snu 
14 FRESH Przycisk trybu odświeżania 
15 HOUR Regulacja czasu 
16 SET Przycisk ustawiania 
17 HIGH/SO Przycisk trybu intensywnego / 

łagodnego 
18 HEAT Przycisk trybu ogrzewania 
19 LOCK Przycisk blokady 

Używany do zablokowania przycisku pracy i zawartości 
wyświetlacza LCD: po naciśnięciu tego przycisku inne 
przyciski przestają działać i pojawia się symbol stanu 
zablokowania; po ponownym naciśnięciu tryb 
zablokowania przestaje być aktywny i symbol stanu 
zablokowania znika. 

20 LIGHT Przycisk podświetlania 
Używany do ustawiania czasu i programatora 
czasowego. 

Uwaga  Klimatyzator wyłącznie z funkcją 
chłodzenia nie ma ikon na wyświetlaczu i 
funkcji związanych z ogrzewaniem. 

 Dla niektórych jednostek funkcje trybu 
zdrowego (HEALTH) (6), filtra (FILTER) 
(9), trybu odświeżania (FRESH) (14), 
trybu intensywnego / łagodnego 
(HIGH/SO) (17), trybu ogrzewania 
(HEAT) (18), podświetlania (LIGHT) (20) 
są opcjonalne. 

 Przycisk trybu intensywnego / łagodnego 
(HIGH/SO): przycisk ten jest aktywny w 
trybie Chłodzenia/Ogrzewania, prędkość 
wentylatora staje się AUTOMATYCZNA 
(AUTO) po jego naciśnięciu, funkcja 
„trybu intensywnego” będzie 
automatycznie wyłączona po 15 
minutach działania. 
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Wyświetlacz LCD 

 

 
a Symbol TRYBU PRACY 
b Symbol trybu snu (SLEEP) 
c Symbol trybu zdrowego (HEALTH) 
d Symbol dodatkowego OGRZEWANIA 

ELEKTRYCZNEGO 
e Symbol trybu odświeżania (FRESH) 
f Symbol AUTOMATYCZNEGO RUCHU 

WAHADŁOWEGO (AUTO SWING) 
g Symbol stanu zablokowania (LOCK) 
h Symbol PRĘDKOSĆI WENTYLATORA 
i Symbol włączonego programatora czasowego 

(TIMER ON) 
j Kod B stanu sterownika 
k Symbol NADAWANIA SYGNAŁU 
l Kod A stanu sterownika. Kod A jest używany 

przez tę jednostkę 
m Symbol pracy w trybie intensywnym/łagodnym 

(HIGH/SO) 
n Symbol TEMPERATURY 
o Symbol FILTRA 
p Symbol programatora czasowego (TIMER) 
q Symbol CZASU 

 

Instalacja baterii 
 

 
 

 

 
1 Zdejmij pokrywę przedziału bateryjnego. Lekko 

naciśnij i zwolnij pokrywę przedziału bateryjnego w 

miejscu oznaczonym , następnie przytrzymaj za 
górną sekcję sterownika i zdejmij pokrywę przedziału 
bateryjnego poprzez przesunięcie zgodnie z 
kierunkiem strzałki - jak pokazano na rysunku. 

2 Instalacja baterii 
Upewnij się, że baterie są właściwie umieszczone w 
przedziale, tak jak wymagają tego zaciski dodatnie i 
ujemne. 

3 Założenie pokrywy przedziału bateryjnego 
Pokrywa przedziału bateryjnego jest zakładana 
ponownie w odwrotnej kolejności 

4 Podgląd wyświetlacza 
Naciśnij przycisk w celu sprawdzenia, czy baterie są 
właściwie zainstalowane. Jeśli nie pojawia się żaden 
symbol, to należy ponownie zainstalować baterie. 
Wskaźnik potwierdzenia: 
Jeśli nie jest wyświetlany żaden symbol po 
naciśnięciu przycisku WŁĄCZ/WYŁĄCZ (ON/OFF) 
należy ponownie zainstalować baterie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ostrzeżenie  Jeżeli sterownik zdalny nie działa jak 
należy po zainstalowaniu nowych 
baterii tego samego typu, należy 
nacisnąć przycisk zresetowania 
(oznaczony ↓ ) ostrym przedmiotem. 

  
Uwaga  Zalecane jest usunięcie baterii z 

przedziału bateryjnego, jeśli sterownik 
zdalny nie jest używany przez dłuższy 
okres. 

 Sterownik zdalny jest 
zaprogramowany do automatycznego 
testu trybu pracy po wymianie baterii. 
W trakcie testu wszystkie symbole 
pojawią się na ekranie i znikną, jeśli 
baterie są właściwie zainstalowane. 

 Wyrzucając zużyte baterie należy 
postępować zgodnie z lokalnymi 
przepisami. 
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Działanie sterownika zdalnego 
 

 W trakcie pracy bezpośrednia transmisja sygnału 
jest kierowana do odbiornika umieszczonego w 
jednostce wnętrzowej. 

 Odległość pomiędzy sterownikiem zdalnym a 
odbiornikiem to maksymalnie 7 m, pomiędzy nimi nie 
powinny znajdować się przeszkody. 

 Nie należy rzucać sterownikiem zdalnym; należy 
chronić go przed uszkodzeniem. 

 Jeśli operujemy sterownikiem zdalnym w obszarze, 
gdzie zainstalowane są elektronicznie sterowane 
światła lub używane są bezprzewodowe zestawy 
słuchawkowe, to należy zbliżyć się do wnętrzowej 
jednostki klimatyzacyjnej, ponieważ na funkcje 
sterownika zdalnego mogą wpływać sygnały 
emitowane przez wspomniane wyposażenie. 

 

Ustawienie zegara 
 

 

 
Jeśli urządzenie jest uruchamiane po raz pierwszy lub 
po wymianie baterii w sterowniku zdalnym to należy 
ustawić zegar w następujący sposób: 
1 Nacisnąć przycisk zegara (CLOCK), miga symbol 

zegara „AM” lub „PM”. 
2 Nacisnąć ▼ lub ▲ w celu ustawienia właściwego 

czasu. Każde naciśnięcie zwiększa lub zmniejsza 
o 1 minutę. Przytrzymanie przycisku powoduje 
szybsze zwiększanie lub zmniejszanie czasu. 

3 Po potwierdzeniu ustawienia zegara nacisnąć 
przycisk ustawiania (SET), „AM” lub „PM” 
przestaje migać, zegar zaczyna pracować. 

 

 

 

Obsługa 
Tryb pracy AUTOMATYCZNY (AUTO), 
CHŁODZENIA (COOL), ogrzewania 
(HEAT) i osuszania (DRY) 

 
 

 
 
1 Start urządzenia 

Nacisnąć przycisk włączenia/wyłączenia (ON/OFF), 
urządzenie zaczyna pracować. 
Poprzedni status pracy wyświetla się na LCD (za 
wyjątkiem ustawienia PROGRAMATORA 
CZASOWEGO (TIMER), TRYBU SNU (SLEEP) i 
RUCHU WAHADŁOWEGO (SWING) 
 

2 Wybór trybu pracy 
Nacisnąć przycisk TRYBU PRACY (MODE). Każde 
naciśnięcie powoduje zmianę trybu pracy w 
następującej kolejności: 
Kod A: 

 
Należy wybrać tryb AUTOMATYCZNY (AUTO) lub 
tryb działania CHŁODZENIE (COOL) lub wybrać 
tryb działania OSUSZANIE (DRY) albo tryb 
działania OGRZEWANIE (HEAT) 
 

3 Ustawienie temperatury 
Nacisnąć przycisk ustawiania temperatury (TEMP) 

 ▲ Po każdym naciśnięciu przycisku ustawienie 
temperatury zwiększa się o 1ºC; 
przytrzymanie przycisku powoduje szybkie 
zwiększenie ustawienia temperatury. 

 ▼ Po każdym naciśnięciu przycisku ustawienie 
temperatury zmniejsza się o 1ºC; 
przytrzymanie przycisku powoduje szybkie 
zmniejszenie ustawienia temperatury. 
 

 Ustawić właściwą temperaturę 
 
 

 

Uwaga  „AM” oznacza godziny 
przedpołudniowe, „PM” popołudniowe. 
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4 Regulacja przyciskiem WENTYLATORA (FAN) 
Nacisnąć przycisk WENTYLATORA (FAN). Każde 
naciśnięcie powoduje zmianę prędkości wentylatora w 
następującej kolejności: 
Kod A: 

 
AUTO – tryb automatyczny; LOW/MID/HIGH oznacza 
odpowiednio NISKĄ/ŚREDNIĄ/WYSOKĄ prędkość. 
Klimatyzator będzie pracował z wybraną prędkością 
wentylatora. 
 

5 Zatrzymanie urządzenia 
Nacisnąć przycisk włączenia/wyłączenia (ON/OFF), 
urządzenie zatrzymuje się. 
 
W trybie WENTYLATORA (FAN) ustawienie 
temperatury nie jest wyświetlane na ekranie LCD. 
W trybie OSUSZANIA (DRY) – jeśli temperatura 
pomieszczenia jest o 2ºC wyższa niż temperatura 
ustawiona to urządzenie zacznie okresowo pracować z 
prędkością NISKĄ, niezależnie od ustawienia 
WENTYLATORA (FAN). Jeśli temperatura 
pomieszczenia jest niższa niż temperatura ustawiona to 
urządzenie będzie pracować wyłącznie w trybie 
WENTYLATORA (FAN). 
W trybie OGRZEWANIA (HEAT) ciepły strumień 
powietrza wypływa dopiero po krótkim czasie 
spowodowanym zabezpieczeniem przed 
wydmuchiwaniem zimnego powietrza. 

  

 
 

Uwaga Włączenie zasilania po jego zaniku powoduje 
powrót urządzenia do poprzedniego stanu, 
jeśli ustawiona jest funkcja kompensacji. W 
innym przypadku zatrzyma się. Ponowny 
rozruch urządzenia następuje za pomocą 
przycisku włączania/wyłączania (ON/OFF) 
na sterowniku zdalnym. 

 

 

 

 

Tryb pracy WENTYLATOR (FAN), tylko dla 
Kodu A 
 

 

 
1 Start urządzenia 

Nacisnąć przycisk włączenia/wyłączenia (ON/OFF), 
klimatyzator zaczyna pracować. 
Poprzedni status pracy wyświetla się na LCD (za 
wyjątkiem ustawienia PROGRAMATORA 
CZASOWEGO (TIMER), TRYBU SNU (SLEEP) i 
RUCHU WAHADŁOWEGO (SWING)). 
 

2 Wybór trybu pracy 
Nacisnąć przycisk TRYBU PRACY (MODE). Każde 
naciśnięcie powoduje zmianę trybu pracy w 
następującej kolejności: 
Kod A: 

 
Należy wybrać tryb WENTYLATORA (FAN)  
 

3 Regulacja prędkości wentylatora 
Nacisnąć przycisk WENTYLATORA (FAN). Każde 
naciśnięcie powoduje zmianę prędkości wentylatora w 
następującej kolejności: 

 
LOW/MID/HIGH oznacza odpowiednio 
NISKĄ/ŚREDNIĄ/WYSOKĄ prędkość. 
Klimatyzator będzie pracował z wybraną prędkością 
wentylatora. 
W trybie AUTOMATYCZNYM (AUTO) urządzenie 
dostosuje automatycznie prędkość wentylatora do 
temperatury pomieszczenia. 
 

4 Zatrzymanie urządzenia 
Nacisnąć przycisk włączenia/wyłączenia (ON/OFF) w 
celu zatrzymania urządzenia. 
Dotyczy trybu WENTYLATORA (FAN): 
Jeśli klimatyzator pracuje w trybie WENTYLATORA 
(FAN) to nie jest możliwe wybranie 
AUTOMATYCZNEJ PRACY WENTYLATORA (AUTO 
FAN) ani ustawienie temperatury. 

CHŁODZENIE (COOL) 
rozpoczyna się, gdy 
temperatura pomieszczenia 
jest wyższa niż temperatura 
ustawiona Bardzo wolny 

przepływ powietrza 

Po osiągnięciu ustawionej temperatury 
+2ºC urządzenie będzie działać w 
powolnym trybie OSUSZANIA (DRY) 

Temperatura ustawiona +2ºC 

Temperatura ustawiona 
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Regulacja kierunku przepływu powietrza 
 

 
AUTOMATYCZNY RUCH WAHADŁOWY (AUTO SWING) 
Nacisnąć przycisk RUCH WAHADŁOWY (SWING) 
Górny i dolny strumień powietrza jest kierowany w górę i w 
dół. Lewy i prawy strumień powietrza jest kierowany w 
lewą i prawą stronę. 
Nacisnąć przycisk RUCH WAHDŁOWY (SWING) w chwili, 
gdy automatyczna żaluzja przesunęła się pod właściwy 
kąt, kierunek przepływu powietrza zostaje wówczas 
ustalony. 

 
 Zawsze należy używać przycisku RUCH 

WAHADŁOWY (SWING) na sterowniku zdalnym w celu 
regulacji klap. Ustawianie ich ręczne może zakończyć 
się nienormalną pracą klimatyzatora. 

 W trybie CHŁODZENIA (COOL) lub OSUSZANIA 
(DRY) nie należy pozostawiać żaluzji w położeniu 
skierowanym w dół przez długi czas, ponieważ para 
wodna w bliskiej odległości od kraty może ulec 
kondensacji i woda może skapywać z klimatyzatora. 

 Proszę ostrożnie ustawić temperaturę, gdy z 
klimatyzatora korzystają dzieci, osoby w podeszłym 
wieku lub niedołężne. 

 W przypadku wysokiej wilgotności – jeśli klapy pionowe 
są całkowicie obrócone w lewo lub prawo, to z żaluzji 
będzie skapywać woda. 

 Nigdy nie należy ustawiać żaluzji bezpośrednio 
ręcznie, może to spowodować jej nienormalną pracę. 
Jeśli żaluzja pracuje nienormalnie należy zatrzymać 
jednostkę klimatyzacyjną, zrestartować i ustawić 
żaluzję za pomocą sterownika zdalnego.   

 

Po zatrzymaniu jednostki klimatyzacyjnej: 

Symbole na LCD znikają. 
Wszystkie wskaźniki na jednostce klimatyzacyjnej 
wnętrzowej wygasają.  
Żaluzja wahadłowa automatycznie zamyka wylot 
powietrza. 

 

 

Funkcja snu 

Podpowiedzi  Jeśli strumień powietrza w trybie 
CHŁODZENIA (COOL) jest 
skierowany w dół, to ustalenie 
przepływu powierza w płaszczyźnie 
horyzontalnej będzie dużo bardziej 
korzystne dla lepszej cyrkulacji 
powietrza. 

 Jeśli strumień powietrza w trybie 
OGRZEWANIA (HEAT) jest 
skierowany w górę, to ustalenie 
przepływu powierza w dół będzie dużo 
bardziej korzystne dla lepszej 
cyrkulacji powietrza. 

 Proszę uważać na możliwość 
przeziębienia się, gdy zimne powietrze 
dmucha bezpośrednio w dół. 

Przed pójściem spać można nacisnąć przycisk SEN 
(SLEEP) i klimatyzator będzie pracował tak, aby sen był 
bardziej komfortowy. 
Przed skorzystaniem z tej funkcji musi być ustawiony 
zegar. 
Używanie funkcji SEN (SLEEP) 
Po rozpoczęciu pracy przez jednostkę należy ustawić tryb 
pracy i nacisnąć jeden raz przycisk SEN (SLEEP), 
klimatyzator pamięta poprzednio ustawiony czas snu (przy 
pierwszym włączeniu ustawiony na „1h”), Pojawia się 
symbol snu. Naciskając przyciski  ▲ / ▼ wybiera się czas 
w zakresie 1-8 godzin. Każde naciśnięcie przycisku 
powoduje zwiększenie/zmniejszenie czasu o 1 godzinę: 
symbole „xh” i „OFF” („WYŁĄCZONY”) pojawiają się na 
wyświetlaczu. 

Tryb pracy 
█ w trybie CHŁODZENIA (COOL), OSUSZANIA (DRY) 

 
Godzinę po rozpoczęciu pracy w trybie snu temperatura 
staje się o 1ºC wyższa niż temperatura ustawiona. Po 
kolejnej godzinie temperatura wzrasta o 1ºC: praca w 
trybie snu trwa ciągle przez kolejnych 6 godzin i następnie 
jest przerywana. Rzeczywista temperatura jest wyższa niż 
ustawiona, co zabezpiecza przed zbytnim ochłodzeniem w 
trakcie Pana/Pani snu. 

Temperatura  
ustawiona 

WYŁĄCZENIE 

TRYB  SNU KOŃCZY SIĘ TRYB  SNU ZACZYNA SIĘ 

około 6 godzin 

1 h 

1 h wzrost o 1ºC 

wzrost o 1ºC 

W trybie CHŁODZENIA (COOL), OSUSZANIA (DRY) 
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█ w trybie OGRZEWANIA (HEAT) 

 
Godzinę po rozpoczęciu pracy w trybie snu temperatura 
staje się o 2ºC niższa niż temperatura ustawiona. Po 
kolejnej godzinie temperatura spada o kolejne 2ºC. 
Temperatura automatycznie wzrośnie o 1ºC po kolejnych 3 
godzinach ciągłej pracy i utrzyma się przez kolejne 3 
godziny. Rzeczywista temperatura jest niższa niż 
ustawiona, co zabezpiecza przed zbytnim gorącem w 
trakcie Pana/Pani snu. 
 
█ w trybie AUTOMATYCZNYM (AUTO) 
Klimatyzator będzie pracował w odpowiednim trybie snu 
zgodnie z automatycznie wybranym trybem pracy. 
 
Uwaga   Po ustawieniu funkcji 

SEN (SLEEP) nie jest 
możliwe ustawienie 
zegara. 

 Jeśli ustawiony czas 
pracy w trybie snu nie 
osiąga 8 godzin, to 
jednostka automatycznie 
zakończy pracę po 
osiągnięciu ustalonego 
czasu. 

 W trybie CHŁODZENIA 
(COOL), OSUSZANIA 
(DRY) ustaw najpierw 
funkcję „WŁACZENIE 
PROGRAMTORA 
CZASOWEGO” („TIMER 
ON”) lub „WYŁACZENIE 
PROGRAMTORA 
CZASOWEGO” („TIMER 
OFF”), potem ustaw SEN 
(SLEEP). Po ustawieniu 
funkcji SEN (SLEEP) nie 
można ustawić funkcji 
PROGRAMATORA 
CZASOWEGO (TIMER) 

 

 

 

 

 

 

Funkcja Programatora czasowego 
WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA (TIMER 
ON/OFF) 
 

 

 
Ustawić prawidłowo zegar przed  pracą w trybie 

PROGRAMATORA CZASOWEGO 
1 Start urządzenia 

Po rozpoczęciu pracy przez klimatyzator należy 
wybrać pożądany tryb działania (tryb pracy zostanie 
wyświetlony na LCD). 
 

2 Wybór trybu PROGRAMATORA CZASOWEGO 
Nacisnąć przycisk PROGRAMATOR CZASOWY 
(TIMER) w celu wybrania trybu pracy 
PROGRAMATORA. Każde naciśnięcie powoduje 
zmianę na wyświetlaczu w następującej kolejności: 
Sterownik zdalny: 

 
Należy wybrać pożądany tryb PROGRAMATORA 
CZASOWEGO (PROGRAMATOR CZASOWY 
WŁĄCZONY – TIMER ON lub PROGRAMATOR 
CZASOWY WYŁĄCZONY – TIMER OFF) 
Teraz symbol ON (WŁĄCZONY) lub OFF 
(WYŁĄCZONY) będzie migotał. 
 

3 Ustawienie PROGRAMATORA CZASOWEGO 
Ustawić czas naciskając przyciski ▲ / ▼  

 ▲ Każde naciśnięcie przycisku powoduje 
zwiększenie czasu o 10 minut. 
Przytrzymanie przycisku powoduje szybkie 
zmiany czasu. 

 ▼ Każde naciśnięcie przycisku powoduje 
zmniejszenie czasu o 10 minut. 
Przytrzymanie przycisku powoduje szybkie 
zmiany czasu. 
Można ustawiać w obrębie 24 godzin wedle 
uznania. 

 

WYŁĄCZENIE 

Temperatura  
ustawiona 

1 h 

1 h 

3  h 

W trybie OGRZEWANIA (HEAT) 

spadek o 2ºC 

spadek o 2ºC 

wzrost 
 o 1ºC 

około 3 h 

TRYB SNU ZACZYNA SIĘ TRYB SNU KOŃCZY SIĘ 
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4 Potwierdzenie ustawienia 
Po ustawieniu właściwego czasu należy nacisnąć 
przycisk USTAW (SET) w celu potwierdzenia czasu. 
Teraz symbol ON (WŁĄCZONY) lub OFF 
(WYŁĄCZONY) przestaje  migotać. 
Wyświetlany czas: jednostka zaczyna pracę lub 
zatrzymuje się o godzinie X minucie X 
(PROGRAMATOR CZASOWY WŁĄCZONY – TIMER 
ON lub PROGRAMATOR CZASOWY WYŁĄCZONY – 
TIMER OFF) 
 

5 Anulowanie trybu pracy PROGRAMATORA 
CZASOWEGO (TIMER) 
Nacisnąć kilkukrotnie przycisk PROGRAMATORA 
CZASOWEGO (TIMER) do chwili, gdy zniknie tryb 
PROGRAMATORA CZASOWEGO (TIMER). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkcja Programatora czasowego 
WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA (TIMER 
ON/OFF) 
 

 

 
Ustawić prawidłowo zegar przed  pracą w trybie 

PROGRAMATORA CZASOWEGO 
1 Start urządzenia 

Po rozpoczęciu pracy przez klimatyzator należy 
wybrać pożądany tryb działania (tryb pracy zostanie 
wyświetlony na LCD). 
 

2 Wybór trybu PROGRAMATORA CZASOWEGO 
Nacisnąć przycisk PROGRAMATOR CZASOWY 
(TIMER) w celu wybrania trybu pracy 
PROGRAMATORA. Każde naciśnięcie powoduje 
zmianę na wyświetlaczu w następującej kolejności: 
Sterownik zdalny: 

 
Należy wybrać tryb PROGRAMATORA 
CZASOWEGO WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA (TIMER 
ON-OFF) 
Symbol ON (WŁĄCZONY) będzie migotał. 
 

3 Ustawienie WŁĄCZENIA PROGRAMATORA 
CZASOWEGO (TIMER ON) 
Ustawić czas naciskając przyciski ▲ / ▼  

 ▲ Każde naciśnięcie przycisku powoduje 
zwiększenie czasu o 10 minut. 
Przytrzymanie przycisku powoduje szybkie 
zmiany czasu. 

 ▼ Każde naciśnięcie przycisku powoduje 
zmniejszenie czasu o 10 minut. 
Przytrzymanie przycisku powoduje szybkie 
zmiany czasu. 
Można ustawiać w obrębie 24 godzin wedle 
uznania. 
„AM” oznacza godziny przedpołudniowe, „PM” 
popołudniowe. 

 
 

Podpowiedzi  Po wymianie baterii lub zaniku zasilania 
należy zresetować ustawienie 
PROGRAMATORA CZASOWEGO 
(TIMER). 

 Sterownik zdalny posiada funkcję 
pamięci. Przy następnym użyciu trybu  
PROGRAMATORA CZASOWEGO 
(TIMER) nacisnąć przycisk USTAW 
(SET) po wyborze trybu, jeśli ustawienia 
programatora czasowego są takie same 
jak poprzednio. 
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4 Potwierdzenie ustawienia WŁĄCZENIA 
programatora czasowego 
Po ustawieniu właściwego czasu należy nacisnąć 
przycisk PROGRAMATOR CZASOWY (TIMER) w celu 
potwierdzenia czasu. Teraz symbol ON (WŁĄCZONY) 
przestaje migotać, zaczyna migotać symbol OFF 
(WYŁĄCZONY). 
 

5 Ustawienie WYŁĄCZENIA PROGRAMATORA 
CZASOWEGO (TIMER OFF) 
Ustawić czas naciskając przyciski ▲ / ▼ w taki sam 
sposób jak w procedurze „Ustawienia WŁĄCZENIA 
PROGRAMATORA CZASOWEGO (TIMER ON)” 
 

6 Potwierdzenie ustawienia WYŁĄCZENIA 
programatora czasowego 
Po ustawieniu właściwego czasu należy nacisnąć 
przycisk USTAW (SET) w celu potwierdzenia czasu. 
Symbol OFF (WYŁĄCZONY) przestaje migotać. 
Wyświetlany czas: jednostka zaczyna pracę lub 
zatrzymuje się o godzinie X minucie X  
 

7 Anulowanie trybu pracy PROGRAMATORA 
CZASOWEGO (TIMER) 
Nacisnąć kilkukrotnie przycisk PROGRAMATORA 
CZASOWEGO (TIMER) do chwili, gdy zniknie tryb 
PROGRAMATORA CZASOWEGO (TIMER). 
Zgodnie z taką samą sekwencją ustawiania czasu 
WŁĄCZENIA lub WYŁĄCZENIA PROGRAMATORA 
CZASOWEGO (TIMER ON i TIMER OFF) można 
zrealizować inne rozruchy-zatrzymania lub 
zatrzymania-rozruchy urządzenia. 
Jeśli ustawienie czasowe WŁĄCZENIA 
PROGRAMATORA CZASOWEGO (TIMER ON) jest 
takie samo jak dla WYŁĄCZENIA PROGRAMATORA 
CZASOWEGO (TIMER OFF) to nie można ustawić 
funkcji WŁĄCZANIA / WYŁĄCZANIA  
PROGRAMATORA CZASOWEGO (TIMER ON-OFF) 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tryb Intensywny (HIGH MODE) 
 

Ogólna zasada pracy w Trybie Intensywnym (High 
Mode) 
Funkcja jest przydatna, gdy musimy osiągnąć ustawioną 
temperaturę w jak najszybszym czasie. 
Przycisk „TRYB INTENSYWNY/ŁAGODNY” 
(„HIGH/SO”), przypisany tej funkcji, działa w trybie 
Chłodzenia/Ogrzewania (nie działa w trybach 
Automatycznym/Osuszania/Wentylatora). 
 

 
█ WŁĄCZENIE  

Nacisnąć jeden raz przycisk TRYB 
INTENSYWNY/ŁAGODNY (HIGH/SO) 
Na wyświetlaczu sterownika zdalnego pojawia się 

symbol i rozpoczyna się praca w „Trybie 
Intensywnym”.  
Automatycznie ustawiana jest prędkość wentylatora 
AUTO i odpowiadający temu symbol jest także 
wyświetlany. W tym trybie nie można regulować 
prędkości wentylatora. 
 

█ WYŁĄCZENIE  
Nacisnąć dwukrotnie przycisk TRYB 
INTENSYWNY/ŁAGODNY (HIGH/SO) 
Po pierwszym naciśnięciu przycisku na 
wyświetlaczu sterownika zdalnego pojawia się 

symbol . Ponowne naciśnięcie przycisku 
powoduje zniknięcie wskazania, przywrócenie 
normalnej pracy oraz powrót prędkości wentylatora 
do trybu ustawionego przed aktywowaniem „Trybu 
Intensywnego”.  
. 

Uwaga  Podczas pracy klimatyzatora w „Trybie 
Intensywnym” może wystąpić 
nierównomierny rozkład temperatury 
powietrza w pomieszczeniu ze względu na 
intensywną pracę w krótkim okresie czasu. 

 Ponadto praca w „Trybie Intensywnym” nie 
trwa dłużej niż 15 minut, potem przywracany 
jest automatycznie normalny sposób 
działania. 

 
 



11 

 

Tryb Łagodny (SOFT MODE) 
 

Ogólna zasada pracy w Trybie Łagodnym (Soft Mode) 
Praca w „Trybie Łagodnym”, bardziej cicha, jest przydatna, 
gdy należy zredukować hałas, np. do czytania lub snu. 
Przycisk „TRYB INTENSYWNY/ŁAGODNY” („HIGH/SO”), 
przypisany tej funkcji, działa w trybie 
Chłodzenia/Ogrzewania (nie działa w trybach 
Automatycznym/Osuszania/Wentylatora). 
 

 
█ WŁĄCZENIE  

Nacisnąć dwukrotnie przycisk TRYB 
INTENSYWNY/ŁAGODNY (HIGH/SO) 
Na wyświetlaczu sterownika zdalnego pojawia się 

symbol i rozpoczyna się praca w „Trybie 
Łagodnym”.  
Automatycznie ustawiana jest prędkość wentylatora 
AUTO i odpowiadający temu symbol jest także 
wyświetlany. 
 

█ WYŁĄCZENIE  
Nacisnąć dwukrotnie przycisk TRYB 
INTENSYWNY/ŁAGODNY (HIGH/SO) 
Po pierwszym naciśnięciu przycisku na wyświetlaczu 

sterownika zdalnego znika symbol . Ponowne 
naciśnięcie przycisku powoduje przywrócenie 
normalnej pracy oraz powrót prędkości wentylatora do 
trybu ustawionego przed aktywowaniem „Trybu 
Łagodnego”.  
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