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Środki bezpieczeństwa
Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się ze środkami bezpieczeństwa.
Nieprawidłowy montaż będący następstwem niezastosowania się do instrukcji może spowodować poważne 
uszkodzenia lub obrażenia.
Wagę potencjalnych uszkodzeń i obrażeń kwalifikuje się jako OSTRZEŻENIE lub UWAGĘ. 

OSTRZEŻENIE

Symbol oznacza, że zignorowanie instrukcji może spowodować śmierć lub
poważne obrażenia.

Symbol oznacza, że zignorowanie instrukcji może spowodować lekkie obra-
żenia ciała lub uszkodzenie urządzenia lub mienia.

UWAGA

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE MONTAŻU
• Wykonanie montażu klimatyzatora należy zlecić autoryzowanemu dystrybutorowi. Nieprawidłowy montaż może 

być przyczyną wycieków, porażenia prądem lub pożaru.
• Naprawa, serwis i zmiana miejsca montażu urządzenia muszą być wykonywane przez personel autoryzowanego

serwisu. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie produktu.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA PRODUKTU
• W przypadku wystąpienia nieprawidłowości (np. zapach spalenizny), należy niezwłocznie wyłączyć urządzenie 

i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka; skontaktować się z dystrybutorem w celu uzyskania wskazówek, które pozwolą 
uniknąć porażenia prądem, pożaru lub odniesienia obrażeń.

• Nie wolno wkładać palców, prętów ani innych przedmiotów do wlotu lub wylotu powietrza. 
Może to spowodować obrażenia ciała, ponieważ wentylator może obracać się z dużą prędkością.

• Nie wolno używać łatwopalnych substancji w postaci aerozoli (np. lakier do włosów, farba w sprayu). 
Może to być przyczyną wzniecenia ognia.

• Nie wolno obsługiwać klimatyzatora w pobliżu miejsc, w których może ulatniać się łatwopalny gaz. 
Wycieki gazu wokół urządzenia mogą być przyczyną eksplozji. 

• Nie wolno używać klimatyzatora w zawilgoconym pomieszczeniu (np. łazienka lub pralnia). 
Może to spowodować porażenie prądem i doprowadzić do uszkodzenia klimatyzatora. 

• Nie wolno przebywać przez dłuższy czas w bezpośrednim strumieniu zimnego powietrza.

Środki
bezpieczeństwa

Dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, sensorycznej lub umysłowej, a także 
osoby nieposiadające należytego doświadczenia lub wiedzy mogą korzystać z urządzenia pod warunkiem, że znajdują 
się pod nadzorem lub otrzymały wytyczne dotyczące bezpiecznego używania urządzenia i rozumieją związane z tym 
zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez 
dzieci bez nadzoru.
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Środki
bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
• Należy używać wyłącznie określonych przewodów zasilających. W przypadku uszkodzenia przewodu, jego

wymianę należy zlecić producentowi lub autoryzowanemu serwisowi.
• Przewód zasilający należy utrzymywać w czystości. Usunąć kurz i inne zanieczyszczenia, nagromadzone na

przewodzie lub wokół wtyczki. Brudne wtyczki mogą spowodować wzniecenie ognia lub porażenie prądem.
• Nie odłączać urządzenia od zasilania ciągnąc za przewód zasilający. Należy mocno uchwycić wtyczkę i wycią-

gnąć ją z gniazdka. Bezpośrednie ciągnięcie za przewód może doprowadzić do jego uszkodzenia lub spowodo-
wać wzniecenie ognia lub porażenie prądem.

• Nie stosować przedłużaczy, przedłużać przewodu zasilającego lub podłączać innych urządzeń do tego samego
gniazdka co klimatyzator. Niedokładne połączenia elektryczne, niewystarczająca izolacja i za niskie napięcie mo-
gą spowodować wzniecenie ognia.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA I KONSERWACJI
• Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy je wyłączyć i odłączyć przewód zasilający. 

Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. 
• Nie myć klimatyzatora nadmierną ilością wody.
• Nie czyścić klimatyzatora łatwopalnymi środkami czyszczącymi. Środki takie mogą spowodować wzniecenie 

ognia lub zdeforować obudowę.

 UWAGA

• Jeżeli w tym samym pomieszczeniu, oprócz klimatyzatora znajdują się również palniki i inne urządzenia grzewcze,
należy regularnie wietrzyć pomieszczenie, aby uniknąć niedoboru tlenu.

• Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od źródła zasilania. 
• W czasie burzy należy wyłączyć urządzenie i odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
• Należy sprawdzić czy nic nie utrudnia odpływu skroplin z urządzenia.
• Nie wolno obsługiwać klimatyzatora mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem.
• Urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. 
• Nie wolno wspinać się na jednostkę zewnętrzną ani umieszczać na niej przedmiotów.
• Nie wolno używać urządzenia przez dłuższy czas w warunkach wysokiej wilgotności, przy otwartych 

drzwiach lub oknach.
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Specyfikacje i funkcje urządzenia 1 Specyfikacje
i funkcje urządzenia

UWAGA: Podręcznik nie zawiera opisu obsługi pilota zdalnego sterowania.

Podzespoły urządzenia

Przewód zasilający (niektóre modele)

Pilot zdalnego sterowania

Uchwyt pilota
(niektóre modele)

Żaluzja

Przedni panel

Panel sygnalizacji

„        ” wyświetlane przez 3 sekundy, kiedy:
• ustawiony został programator czasu włączenia (TIMER ON);
• załączone zostały funkcje FRESH, SWING, TURBO lub SILENCE.

„        ” wyświetlane przez 3 sekundy, kiedy:
• ustawiony został programator czasu wyłączenia (TIMER OFF);
• funkcje FRESH, SWING, TURBO lub SILENCE zostały wyłączone.

„         ” podczas odszraniania

„         ” podczas samoczyszczenia jednostki

„         ” załączona funkcja grzanie 8°C

„         ” załączona funkcja sterowania przez sieć Wi-Fi (niektóre modele)

W pozostałych modelach na jednostce wyświetlana będzie nastawa
temperatury.
W trybie wentylacji, na jednostce wyświetlana będzie temperatura 
w pomieszczeniu.

Objaśnienie
wyświetlanych

kodów
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Specyfikacje
i funkcje urządzenia

                                       

Temperatura
w pomieszczeniu 17°-32°C (63°-90°F)  0°-30°C (32°-86°F) 10°-32°C (50°-90°F)

Temperatura
zewnętrzna

18°-43°C (64°-109°F)

-7°-24°C (19°-75°F)

 11°-43°C (52°-109°F) 

-7°-43°C (19°-109°F) 
(dla modeli z układem chłodzenia w niskich temperaturach) 18°-43°C (64°-109°F)

18°-54°C (64°-129°F)
(specjalne modele tropikalne)

18°-54°C (64°-129°F) 
(specjalne modele tropikalne)

Tryb CHŁODZENIA Tryb GRZANIA Tryb OSUSZANIA

Tryb CHŁODZENIA Tryb GRZANIA Tryb OSUSZANIA

Temperatura
w pomieszczeniu

17°C - 32°C
(63°F - 90°F)

0°C - 30°C
(32°F - 86°F)

10°C - 32°C
(50°F - 90°F)

Temperatura
zewnętrzna

0°C - 50°C
(32°F - 122°F)

-15°C - 30°C
(5°F - 86°F)

0°C - 50°C
(32°F - 122°F)

-15°C - 50°C
(5°F - 122°F)
(dla modeli z układem
chłodzenia w niskich
temperaturach)

0°C - 60°C
(32°F - 140°F)
(specjalne modele
tropikalne)

0°C - 60°C
(32°F - 140°F)
(specjalne modele
tropikalne)

Aby jeszcze bardziej zoptymalizować wydajność urządzenia, należy:
• Nie pozostawiać otwartych drzwi i okien
• Ograniczyć zużycie energii, korzystając z funkcji PROGRAMATORA czasu WŁ. i WYŁ.
• Nie blokować wlotów i wylotów powietrza
• Regularnie sprawdzać i czyścić filtry powietrza

DLA JEDNOSTEK 
Z DODATKOWĄ 
NAGRZEWNICĄ 
ELEKTRYCZNĄ
Jeżeli temperatura zewnętrz-
na spadnie poniżej 0°C (32°F), 
zdecydowanie zalecamy 
pozostawienie urządzenia 
podłączonego do zasilania 
przez cały czas, dla zapewnie-
nia stabilnej, nieprzerwanej 
pracy.

Osiągnięcie optymalnej wydajności
Optymalną wydajność dla trybów CHŁODZENIA, GRZANIA i OSUSZANIA można osiągnąć w następujących zakresach 
temperatury. Jeżeli klimatyzator będzie używany w warunkach spoza tych zakresów, zadziałają zabezpieczenia ograni-
czające optymalną wydajność urządzenia. 

Typ inwerterowy

Typ o stałej prędkości
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UWAGI DO RYSUNKÓW
Ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji mają charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd jednostki wewnętrz-
nej może nieco się różnić. Za obowiązujący uważa się rzeczywisty wygląd urządzenia. 

Szczegółowy opis poszczególnych funkcji dostępny
jest w instrukcji obsługi pilota.

Pozostałe funkcje

Specyfikacje
i funkcje urządzenia• Auto-Restart

W przypadku zaniku zasilania, urządzenie auto-
matycznie przywróci poprzednie ustawienia po 
powrocie zasilania.

• Funkcja antypleśniowa (niektóre modele)
Po wyłączeniu urządzenia pracującego w trybie 
CHŁODZENIA, AUTO (CHŁODZENIE) lub OSUSZA-
NIA, klimatyzator będzie kontynuował pracę 
z bardzo niską wydajnością, w celu osuszenia 
skroplonej wody i uniknięcia rozwoju pleśni.

• Zapamiętanie ustawienia żaluzji (niektóre 
modele)
Podczas włączania urządzenia, żaluzje powrócą
automatycznie do wcześniej ustawionej pozycji.

• Oszczędzanie energii (tylko dla modeli inwerterowych)
Naciśnij przycisk Gear na pilocie aby uruchomić 
funkcję oszczędzania energii. Zużycie mocy zostanie 
zredukowane, zgodnie z wybranym trybem. 
Dodatkowe informacje dostępne są w instrukcji 
obsługi pilota.

Szczegółowe objaśnienie zaawansowanych funkcji 
zakupionego urządzenia (jak tryb TURBO i samo-
czyszczenie), dostępne jest w instrukcji pilota.

• Sterowanie bezprzewodowe (niektóre modele)
Sterowanie bezprzewodowe umożliwia obsługę 
klimatyzatora za pomocą telefonu komórkowego
i połączenia bezprzewodowego. 
Dostęp do urządzenia USB, wymiana i serwis, 
mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwa-
lifikowany personel.
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Regulacja nawiewu powietrza w pionie

Po załączeniu urządzenia, użyj przycisku SWING/

DIRECT, aby ustawić kierunek (kąt pionowy) nawiewu
powietrza.
1. Naciśnij jednokrotnie przycisk SWING/DIRECT aby

uaktywnić żaluzję. Każdorazowe naciśnięcie 
przycisku spowoduje zmianę kąta ustawienia 
żaluzji o 6 stopni. Naciskaj przycisk do momentu
ustawienia żądanego kierunku.

2. Aby żaluzja poruszała się nieprzerwanie w górę
i w dół, naciśnij i przytrzymaj przycisk SWING/

DIRECT na 3 sekundy. Naciśnij przycisk ponow-
nie aby zatrzymać automatyczne wachlowanie.

Kąt ustawienia żaluzji w poziomie należy ustawić ręcznie.
Ustaw żądany kierunek trzymając za dźwignię deflektora 
(patrz Rys. B). W niektórych modelach, poziomy kieru-
nek nawiewu można ustawić za pomocą pilota. 
Odnieś się do instrukcji obsługi pilota.

UWAGI DOTYCZĄCE USTAWIENIA ŻALUZJI

Podczas pracy w trybie CHŁODZENIA lub GRZANIA,
nie ustawiaj żaluzji w pionie na dłuższy czas. Może to 
spowodować skraplanie się pary wodnej na żaluzjach 
i ściekanie jej na podłogę i meble. (Patrz Rys. A).

Skierowanie strumienia powietrza w dół podczas pracy 
w trybie CHŁODZENIA lub GRZANIA może zredukować
wydajność urządzenia, z powodu ograniczonego prze-
pływu powietrza. 

Nie przestawiaj żaluzji ręcznie. W ten sposób żaluzje
utracą synchronizację. W takim sytuacji, zatrzymaj 
urządzenie, odłącz je od zasilania na kilka sekund,
następnie załącz je ponownie. Kąt ustawienia zostanie
wyzerowany i żaluzje uruchomią się ponownie.

 UWAGA

Nie wkładaj palców w otwory wlotowe i wylotowe
powietrza. Wentylator pracujący z dużą prędkością
wewnątrz urządzenia, może spowodować obrażenia.

Rys. B

 Sterowanie kierunkiem nawiewu powietrza

Regulacja nawiewu powietrza w poziomie

• 

Specyfikacje
i funkcje urządzenia

Dźwignia
deflektora

Rys. A

Zakres

Uwaga: Nie używaj klimatyzatora przez  dłuższy 
okres czasu  ze strumieniem powietrza 
skierowanym w dół. Może to skutkować 
wyciekiem  skroplonej pary wodnej  na 
elementy wyposażenia  pomieszczenia.
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Uwaga: Funkcja SLEEP nie jest dostępna w trybie
WENTYLACJI lub OSUSZANIA.

Program nocny (funkcja SLEEP)

Ustawiona

temperatura

Oszczędność energii podczas snu

1 godz.

Anulowanie

programu

po upływie 8
godzin

+/- 1 C/2 F

Praca w trybie SLEEP

+/- 1 C/2 F

• 

Specyfikacje
i funkcje urządzenia

1 godz.

Program SLEEP pozwala ograniczyć zużycie energii w 
nocy, podczas snu (kiedy niepotrzebne są te same 
ustawienia temperatury dla utrzymania komfortu). 
Funkcję można uruchomić wyłącznie za pomocą pilota. 
Naciśnij przycisk SLEEP przed pójściem spać. W trybie 
CHŁODZENIA, urządzenie zwiększy temperaturę o 
1°C (2°F) po upływie godziny i o kolejny 1°C (2°F) po 
następnej godzinie. W trybie GRZANIA, urządzenie 
zmniejszy temperaturę o 1°C (2°F) po upływie godziny 
i o kolejny 1°C (2°F) po następnej godzinie. 
Nowa temperatura będzie utrzymywana przez 6 
godzin, następnie program SLEEP przestanie działać i 
jednostka przywróci poprzednio obowiązujący tryb 
pracy, nie zmieniając nastawy temperatury.
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Korzystanie z urządzenia bez pilota

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO STEROWANIA
Przed rozpoczęciem ręcznego sterowania należy
wyłączyć urządzenie. Nie otwieraj przedniego panelu
podczas pracy urządzenia.

Procedura ręcznego sterowania urządzeniem:
1. Otwórz przedni panel jednostki wewnętrznej.
2. Znajdź przycisk sterowania ręcznego MANUAL 

CONTROL z prawej strony urządzenia.
3. Naciśnij raz przycisk MANUAL CONTROL

aby załączyć tryb wymuszonej pracy auto-
matycznej.

4. Naciśnij przycisk MANUAL CONTROL ponow-
nie aby załączyć tryb WYMUSZONEGO CHŁO-
DZENIA.

5. Naciśnij przycisk MANUAL COTROL trzeci raz 
aby wyłączyć urządzenie.

6. Zamknij przedni panel.

Obsługa ręczna (bez pilota) 2

 UWAGA

Przycisk sterowania ręcznego

Obsługa ręczna
(bez pilota)

W przypadku niedostępności pilota, klimatyzatorem można 
sterować za pomocą przycisku MANUAL CONTROL, 
umieszczonym na przednim panelu jednostki wewnętrznej. 
Prosimy zwrócić uwagę, że sterowanie ręczne nie jest 
rozwiązaniem długoterminowym i zdecydowanie zalecane 
jest korzystanie z pilota zdalnego sterowania.

Przycisk sterowania ręcznego przeznaczony jest 
wyłącznie do celów testowych i sytuacji awaryjnych. 
Prosimy korzystać z tej funkcji tylko w przypadku 
zgubienia pilota lub gdy jest to absolutnie konieczne. 
Aby przywrócić normalny tryb pracy, użyj pilota do 
uruchomienia urządzenia.
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Czyszczenie jednostki wewnętrznej

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
CZYSZCZENIA LUB KONSERWACJI

 

 UWAGA

Do czyszczenia używaj wyłącznie miękkiej, suchej 
ściereczki. W przypadku silnego zabrudzenia, użyj 
ściereczki zwilżonej w ciepłej wodzie.

• Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać
środków chemicznych lub ściereczek nasączo-
nych chemikaliami. 

 

• Nie używaj benzyny, rozcieńczalnika, proszków
ściernych lub innych podobnych środków czysz-
czących. Substancje te mogą spowodować
spękania i deformację powierzchni z tworzywa 
sztucznego.

• Do czyszczenia przedniego panelu nie używaj 
wody o temperaturze przekraczającej 40°C (104°F). 
Może to spowodować deformację i przebarwienia
na panelu.

Czyszczenie filtra powietrza

1. Podnieś w górę przedni panel jednostki wewnętrznej.
2. Naciśnij zatrzask na końcu filtra aby zwolnić zaczep,

unieś filtr w górę i następnie lekko pociągnij do siebie.
3. Wyciągnij filtr.
4. Jeżeli filtr wyposażony jest we wkład odświeżający 

powietrze, należy go odpiąć z dużego filtra. 
Wyczyść wkład odświeżający za pomocą przenoś-
nego odkurzacza.

5. Wyczyść duży filtr ciepłą wodą z mydłem. 
Upewnij się, że używasz łagodnego detergentu.

Konserwacja 3 
6. Wypłucz filtr pod czystą wodą, a następnie 

usuń nadmiar wody.
7. Pozostaw do wyschnięcia w suchym i chłodnym 

miejscu; nie wystawiaj filtra na bezpośrednie 
działanie promieni słonecznych.

8. Po wysuszeniu filtra, przymocuj wkład odświe-
żający powietrze do dużego filtra, a następnie
wsuń całość do jednostki wewnętrznej.

9. Zamknij przedni panel jednostki wewnętrznej.

 UWAGA

Nie dotykaj (plazmowego) filtra odświeżającego
powietrze przez co najmniej 10 minut po wyłącze-
niu zasilania urządzenia.

Utrzym
anie

i konserwacja

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO CZYSZCZENIA LUB SERWISO-

WANIA KLIMATYZATORA NALEŻY ZAWSZE WYŁĄCZYĆ 
URZĄDZENIE I ODŁĄCZAĆ JE OD ZASILANIA. NIE OTWIERAJ 
PRZEDNIEGO PANELU PODCZAS PRACY URZĄDZENIA.

Zatkany filtr powietrza zmniejsza wydajność chłodzenia 
klimatyzatora i ponadto może spowodować uszczerbek na 
twoim zdrowiu. Czyść filtr co dwa tygodnie.

Wyjmij wkład odświeżający powietrze z tyłu
dużego filtra (dotyczy niektórych modeli).

Uchwyt filtra
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Dziękujemy za zakup naszego pilota bezprzewodowego.
Prosimy uprzejmie o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi 

przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PILOT BEZPRZEWODOWY 
RG70E/BGEF
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3,0 V (baterie suche R03/LR03 x2)

8m

-5°C ~ 60°C

Napięcie znamionowe

Zasięg odbioru sygnału

Środowisko

Specyfikacja pilota zdalnego sterowania
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Gdy klimatyzator działa w trybie ogrzewania 
z temperaturą ustawioną na 17°C, 
naciśnięcie przycisku        dwa razy pod rząd
włączy Funkcję Grzania 8°C. Wyświetlacz jednostki
wewnętrznej pokaże „FP".1

2

4

5

3

9
10
11
12
13

8

6

7

1

2

3

4

Przycisk WŁ/WYŁ (      )
Przycisk ten WŁĄCZA i WYŁĄCZA
klimatyzator.

Działanie przycisków

Przycisk podwyższenia temperatury  (      )

Naciśnięcie tego przycisku zmniejsza ustawioną
temperaturę lub godzinę ustawioną w Czasomierzu.
UWAGA:

UWAGA: Proszę nie wybierać trybu HEAT
(OGRZEWANIE) jeżeli zakupione urządzenie jest typu
służącego wyłącznie do chłodzenia. Tryb ogrzewania 
nie jest obsługiwany przez takie urządzenia.

Przycisk obniżenia temperatury 

Naciśnięcie tego przycisku zwiększa ustawioną 
temperaturę lub godzinę ustawioną w Czasomierzu.

Przycisk trybu uśpienia (występuje w RG70A/BGEF)
Używany jest do aktywowania/anulowania trybu
uśpienia. W trybie tym można utrzymać najbardziej
komfortową temperaturę, oszczędzając jednocześnie
energię. Funkcja ta dostępna jest tylko w trybach
COOL (CHŁODZENIE), HEAT (OGRZEWANIE)
oraz AUTO (AUTOMATYCZNY). Szczegółowe
informacje na ten temat są podane w sekcji 
„Funkcja snu” w  „INSTRUKCJI UŻYTKOWNIKA”.

Przycisk ECO (występuje w RG70E(1)/BGEF) 
Używany jest do przechodzenia w tryb energooszczędny.
W trybie chłodzenia po naciśnięciu tego przycisku
pilot zdalnego sterowania ustawi automatycznie 
temperaturę na 24°C, a prędkość wentylatora 
na Auto (Automatyczną) w celu oszczędzania energii
(jednak tylko jeżeli ustawiona temperatura jest 
mniejsza niż 24°C). Jeżeli ustawiona temperatura
jest w zakresie od 24°C do 30°C, po naciśnięciu 
przycisku ECO prędkość wentylatora zmieni się na Auto,
a ustawiona temperatura pozostanie niezmieniona.

Temp

Mode Fan

OK

Timer

Sleep

Super Fav.

Options

Naciśnięcie tego przycisku skutkuje zmianą trybu
działania klimatyzatora w następującej sekwencji:

Przycisk trybu  

AUTO COOL DRY HEAT FAN 

RG70A/BGEF
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Temp

Mode Fan

OK

Timer

ECO

Super Gear

Options

Przycisk Czasomierza     

 Przycisk Super    

Naciśnięcie tego przycisku rozpoczyna sekwencję 
czasową automatycznego włączenia/wyłączenia.

Naciśnięcie tego przycisku przy chłodzeniu 
spowoduje ustawienie temperatury na 17°C 
oraz zmianę prędkości wentylatora na wysoką, 
co poskutkuje szybszym chłodzeniem.
Naciśnięcie tego przycisku przy ogrzewaniu 
spowoduje ustawienie temperatury na 30°C 
oraz zmianę prędkości wentylatora na wysoką, 
co poskutkuje szybszym ogrzewaniem.
UWAGA:
Funkcja ta nie jest dostępna w trybach AUTO 
(AUTOMATYCZNY), DRY (OSUSZANIE), 
FAN (WENTYLATOR), Self Clean (Samoczyszczenie) 
i Comfort (Komfort). Naciśnięcie przycisku MODE 
(TRYB), FAN (WENTYLATOR), SLEEP (UŚPIENIE) 
lub ECO poskutkuje wyłączeniem funkcji Super.

RG70E/BGEF
RG70E1/BGEF

UWAGA:
Naciśnięcie przycisku SLEEP (UŚPIENIE), 
zmiana trybu lub zmiana ustawionej temperatury
na mniej niż 24°C zatrzyma działanie z funkcją ECO.
Przy stosowaniu funkcji ECO ustawiona temperatura
powinna wynosić 24°C lub więcej. Może to skutkować 
niewystarczającym chłodzeniem. W razie gdyby czuli 
się Państwo niekomfortowo, wystarczy nacisnąć przycisk
ECO raz jeszcze, aby zatrzymać działanie tej funkcji.

Przycisk Nie Przeszkadzaj (       )

Używany do wybierania prędkości wentylatora 
w czterech krokach:

AUTO      LOW      MED      HIGH

Przycisk Wentylatora

Naciśnięcie tego przycisku wyłącza wyświetlacz 
wewnętrzny i wyłącza też brzęczyk klimatyzatora. 
Ponadto, prędkość wentylatora zmienia się wtedy 
na niską, co zapewnia komfortowe i ciche środowisko. 
Naciśnięcie tego przycisku ponownie skutkuje 
wyłączeniem tej funkcji. W trybie Nie Przeszkadzaj 
wyświetlacz podświetli się na 10 sekund przy 
ustawianiu trybu, ustawianiu temperatury 
lub prędkości wentylatora, itd.

Prędkości wentylatora nie można przełączać w trybach 
AUTO (AUTOMATYCZNY) lub DRY (OSUSZANIE).
Przytrzymanie tego przycisku przez co najmniej 
2 sekundy aktywuje/dezaktywuje tryb Silent 
(Ciche działanie). Z racji niskiej częstotliwości działania 
sprężarki może to skutkować niewystarczającą 
wydajnością chłodniczą lub grzewczą (dotyczy tylko 
klimatyzatora z funkcją cichego działania (Silent))
Naciśnięcie przycisku Fan (Wentylator), MODE (TRYB), 
Sleep (Uśpienie), ON/OFF (WŁ/WYŁ), ECO lub Gear 
(Bieg) anuluje funkcję cichego działania (Silent).

Działanie przycisków

UWAGA:
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Temp

Mode Fan

OK

Timer

Sleep

Super Fav.

Options

RG70A/BGEF

Przycisk wachlowania (w pionie)

Przycisk OK

Przycisk wachlowania (w poziomie)

Używany do potwierdzania funkcji opcjonalnych.

Używany do zatrzymywania lub rozpoczynania 
poziomego ruchu żaluzji lub ustawiania pożądanego 
kierunku przepływu powietrza w górę/dół. 
Pozycja żaluzji zmienia się o kąt 6 stopni za każdym 
naciśnięciem. Jeżeli przycisk zostanie przytrzymany 
przez ponad 2 sekundy, żaluzja automatycznie 
przejdzie w tryb ciągłego wachlowania.

Używany do zatrzymywania lub rozpoczynania 
pionowego ruchu żaluzji oraz ustawiania pożądanego 
kierunku przepływu powietrza w lewo/prawo. 
Pozycja żaluzji zmienia się o kąt 6 stopni za każdym 
naciśnięciem. Jeżeli przycisk zostanie przytrzymany 
przez ponad 2 sekundy, żaluzja automatycznie 
przejdzie w tryb ciągłego wachlowania.
Przycisk Opcji  12

Naciśnięcie tego przycisku skutkuje wybraniem 
funkcji klimatyzatora w następującej sekwencji:

Self cleanFollow meFresh

Aby wybrać pożądaną funkcję, należy nacisnąć 
przycisk Opcje. Wybrany symbol zacznie migać 
na wyświetlaczu. Następnie należy nacisnąć 
przycisk OK w celu potwierdzenia.

Comfort

Funkcja FRESH (       )
Aby wybrać pożądaną funkcję, należy nacisnąć 
przycisk Opcje. Wybrany symbol zacznie migać 
na wyświetlaczu. Następnie należy nacisnąć 
przycisk OK w celu potwierdzenia.

Funkcja FOLLOW ME (     )

Funkcja Comfort (       )

Gdy funkcja Follow Me jest aktywna, pilot pokazuje 
aktualną temperaturę w miejscu, w którym się 
znajduje. Pilot zdalnego sterowania będzie 
przesyłał ten sygnał do klimatyzatora co 3 minuty, 
dopóki przycisk FOLLOW ME nie zostanie 
naciśnięty ponownie.

Gdy funkcja Comfort jest aktywna, klimatyzator 
ustawi się automatycznie na 23°C. Funkcja ta 
nie jest dostępna w trybie Fan.

Działanie przycisków
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Temp

Mode Fan

OK

Timer

ECO

Super Gear

Options

RG70E/BGEF
RG70E1/BGEF

Funkcja SELF CLEAN (SAMOCZYSZCZENIE)(    )
W trybie SELF CLEAN klimatyzator będzie 
automatycznie oczyszczał i suszył parownik 
i skraplacz. Funkcja ta nie jest dostępna w trybach 
Heating (Ogrzewanie) i Fan (Wentylator). (   Funkcja 
dostępna w zależności od konfiguracji urządzenia.)

Przycisk Fav. (Ulubione) (występuje w RG70A/BGEF)
Używany do przywracania aktualnych ustawień 
lub poprzednich ustawień.
Jeżeli przycisk Fav. zostanie naciśnięty przy pierwszym 
podłączaniu do zasilania, jednostka będzie działała 
w trybie AUTO, z temperaturą 26°C oraz prędkością 
wentylatora ustawioną na Auto.
Jeśli przycisk ten zostanie naciśnięty, gdy pilot zdalnego 
sterowania jest włączony, system wróci automatycznie 
do poprzednich ustawień, co obejmuje tryb działania, 
ustawioną temperaturę, poziom prędkości wentylatora 
oraz funkcję uśpienia (jeśli jest aktywna).
Jeśli przycisk ten zostanie przytrzymany przez ponad 
2 sekundy, system przywróci automatycznie aktualne 
ustawienia operacyjne, co obejmuje tryb działania, 
ustawioną temperaturę, poziom prędkości wentylatora 
oraz funkcję uśpienia (jeśli jest aktywna).

Przycisk Gear  (występuje w RG70E(1)/BGEF)
Naciśnięcie tego przycisku skutkuje przejściem 
w tryb energooszczędny w następującej sekwencji:

13

     75% (zużycie energii elektrycznej do 75%)

     50% (zużycie energii elektrycznej do 50%)

      Poprzednie ustawienie trybu

Wyłączenie jednostki lub aktywacja funkcji ECO, 
Uśpienie, FP, Super, Silent lub Self Clean wyłączy 
funkcję kontroli zużycia energii elektrycznej.
Funkcja ta dostępna jest tylko w trybie COOLING 
(CHŁODZENIE).
Szczegółowe informacje na temat tej funkcji 
są podane na stronie 16.

UWAGA:
  

  

Wygląd przycisków jest oparty na typowym modelu i może różnić się od wyglądu przycisków 
w zakupionym przez Państwa modelu. 
Jednostka może wykonywać wszystkie poniższe funkcje. Jeżeli jednostka nie jest wyposażona 
w daną funkcję, po naciśnięciu przypisanego dla niej przycisku na pilocie zdalnego sterowania 
nie nastąpi odpowiednie działanie.
Jeżeli występują znaczne rozbieżności między „Opisem pilota zdalnego sterowania” 
oraz „INSTRUKCJĄ UŻYTKOWNIKA” dotyczące opisu funkcji, zastosowanie mają opisy 
podane w „INSTRUKCJI UŻYTKOWNIKA”.
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Wskaźniki na ekranie LCD

Wskazanie prędkości wentylatora

Wyświetlanie trybu

Informacje są wyświetlane, 
gdy pilot zdalnego sterowania 
posiada baterie i jest z nich zasilany.

(AUTOMATYCZNY)

(OSUSZANIE) (OGRZEWANIE) (WENTYLATOR)

(CHŁODZENIE)

Wyświetlane, gdy przekazywane są dane

Wyświetlane, gdy pilot zdalnego sterowania 
jest WŁĄCZONY

Wyświetlane w trybie działania ECO

Stan baterii (wykrywanie niskiego poziomu 
naładowania baterii)

Wyświetlane gdy ustawiony jest czas 
TIMER ON (WŁĄCZENIA CZASOMIERZA)

Wyświetlane gdy ustawiony jest czas 
TIMER OFF (WYŁĄCZENIA CZASOMIERZA)

Niedostępne dla tej jednostki

Wyświetlane, gdy aktywna jest funkcja Silent 
(Ciche działanie)

Pokazuje ustawioną temperaturę lub temperaturę 
pomieszczenia, bądź czas dla ustawienia 
TIMER (CZASOMIERZ)

Wskazuje, że klimatyzator działa w trybie Follow Me 

Wyświetlane, gdy wybrana jest funkcja Fresh 

Wyświetlane, gdy wybrana jest funkcja 
Self Clean (Samoczyszczenie)

Wyświetlane, gdy wybrana jest funkcja Comfort 

Wyświetlane w trybie Sleep (Uśpienie)

Wyświetlane w trybie Super

Niska prędkość

Średnia prędkość

Wysoka prędkość

Automatyczna prędkość wentylatora

UWAGA:
Wszystkie wskaźniki pokazane na rysunku 
służą wyłącznie na potrzeby wyraźnego ich 
przedstawienia. Podczas faktycznego 
działania w oknie wyświetlacza pokazywane 
są wyłącznie względne znaki funkcyjne. AUTO

COOLAUTO

DRY HEAT FAN
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Jak korzystać z przycisków

1. Aby wybrać tryb COOL (CHŁODZENIE),
należy nacisnąć przycisk MODE (TRYB).

2. Należy wybrać pożądaną temperaturę
za pomocą przycisku Temp      lub Temp      .

3. Nacisnąć przycisk FAN (WENTYLATOR),
aby wybrać prędkość wentylatora:
AUTO (AUTOMATYCZNĄ), LOW (NISKĄ),
MED (ŚREDNIĄ, lub HIGH (WYSOKĄ).

4. Nacisnąć przycisk ON/OFF (WŁ/WYŁ)
aby uruchomić jednostkę.

W trybie AUTO jednostka automatycznie wybierze 
tryb COOL (CHŁODZENIE), FAN (WENTYLATOR), 
HEAT (OGRZEWANIE) lub DRY (OSUSZANIE) 
w oparciu o ustawioną temperaturę.

1. Aby wybrać tryb Auto, należy nacisnąć przycisk
MODE (TRYB).

2. Należy wybrać pożądaną temperaturę za pomocą
    przycisku Temp       lub Temp      .
3. Nacisnąć przycisk ON/OFF (WŁ/WYŁ)

aby uruchomić jednostkę.

UWAGA: W trybie Auto nie można ustawić 
PRĘDKOŚCI WENTYLATORA.

3

4
3

2

2

1

1

Temp

Temp

Mode

Mode

Fan

Fan

OK

OK

Timer

Timer

ECO

ECO

Super

Super

Gear

Gear

Options

Options

USTAWIANIE TEMPERATURY

Działanie AUTOMATYCZNE (AUTO)

Zakres temperatury działania dla jednostek 
to 17-30°C. Ustawioną temperaturę można 
zwiększać lub zmniejszać w krokach co 1°C.

Działanie w trybie CHŁODZENIA (COOL)

COOL
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1. Aby wybrać tryb DRY (OSUSZANIE), należy 
nacisnąć przycisk MODE (TRYB).

2. Należy wybrać pożądaną temperaturę za pomocą
przycisku Temp      lub Temp      .

3. Nacisnąć przycisk ON/OFF (WŁ/WYŁ)
aby uruchomić jednostkę.

UWAGA: W trybie DRY nie można ustawić
PRĘDKOŚCI WENTYLATORA.3

3
2

2
1

1

Temp

Temp

Mode

Mode

Fan

Fan

OK

OK

Timer

Timer

ECO

Super

Super

Fav.

Gear

Options

Options

Działanie w trybie OSUSZENIA (DRY)

Sleep

DRY

FAN

Jak korzystać z przycisków

1. Aby wybrać tryb FAN (WENTYLATOR),
należy nacisnąć przycisk MODE (TRYB).

2. Nacisnąć przycisk FAN (WENTYLATOR),
aby wybrać prędkość wentylatora:
AUTO (AUTOMATYCZNĄ), LOW (NISKĄ),
MED (ŚREDNIĄ, lub HIGH (WYSOKĄ).

3. Nacisnąć przycisk ON/OFF (WŁ/WYŁ)
aby uruchomić jednostkę.

UWAGA: W trybie FAN nie można ustawić 
temperatury. W związku z tym ekran LCD 
pilota zdalnego sterowania nie będzie 
wyświetlał temperatury.

Działanie w trybie WENTYLATOR (FAN)
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Ustawianie funkcji CZASOMIERZ (TIMER)

4
3

2
1

Temp

Mode Fan

OK

Timer

ECO

Super Gear

Options

Klimatyzator posiada dwie funkcje powiązane 
z czasomierzem:
   TIMER ON (WŁĄCZENIE CZASOMIERZA) 

- ustawia czas, po którym jednostka włączy się
automatycznie.
TIMER OFF (WYŁĄCZENIE CZASOMIERZA)
- ustawia czas, po którym jednostka wyłączy się
automatycznie.

Funkcja WŁĄCZENIE CZASOMIERZA (TIMER ON)
Funkcja TIMER ON pozwala ustawić okres, 
po którym jednostka włączy się automatycznie, 
na przykład po przyjściu z pracy do domu.

   

HEAT

Jak korzystać z przycisków

1. Aby wybrać tryb HEAT (OGRZEWANIE), należy 
nacisnąć przycisk MODE (TRYB).

2. Należy wybrać pożądaną temperaturę za pomocą 
przycisku Temp       lub Temp      .

3. Nacisnąć przycisk FAN (WENTYLATOR), aby wybrać 
prędkość wentylatora: AUTO (AUTOMATYCZNĄ), 
LOW (NISKĄ), MED (ŚREDNIĄ, lub HIGH (WYSOKĄ).

4. Nacisnąć przycisk ON/OFF (WŁ/WYŁ) 
aby uruchomić jednostkę.

UWAGA: Gdy temperatura na zewnątrz spadnie,
może to mieć wpływ na wydajność funkcji
OGRZEWANIA Państwa jednostki. W takich
sytuacjach zalecamy używanie tego klimatyzatora 
w połączeniu z innym urządzeniem grzewczym.

Działanie w trybie OGRZEWANIE (HEAT)
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Przycisk Temp     lub 
należy naciskać 
do momentu ustawienia 
pożądanego czasu.

1. Należy nacisnąć przycisk Timer (Czasomierz).
Pojawi się wskaźnik włączonego czasomierza
"    " i zacznie migać. Domyślnie na wyświetlaczu
pojawi się ostatni okres jaki został ustawiony
oraz znak „h” (oznaczający godzinę).

Uwaga: Liczba ta wskazuje czas po upłynięciu
którego od obecnej godziny chcą Państwo,
aby jednostka się włączyła. Przykładowo,
jeśli funkcja TIMER ON zostanie ustawiona
na dwie godziny, na ekranie pojawi się „2.0 h”
i jednostka włączy się po upływie 2 godzin.

2. Nacisnąć przycisk Temp      lub      aby ustawić
czas, po jakim jednostka ma się włączyć.

3. Należy odczekać 2 sekundy, po których
funkcja TIMER ON zostanie aktywowana.
Wyświetlacz cyfrowy na pilocie zdalnego
sterowania powróci wówczas do wyświetlania
temperatury.

Temp

Mode Fan

UWAGA: Przy ustawianiu funkcji TIMER ON 
lub TIMER OFF w zakresie do 10 godzin 
czas będzie zwiększał się w krokach 
30-minutowych po każdym naciśnięciu
przycisku. W zakresie od 10 do 24 godzin
będzie on zwiększał się w krokach
1-godzinnych. Po osiągnięciu ustawienia
24 godzin czasomierz wróci do zera. Każdą 
z tych funkcji można wyłączyć poprzez
ustawienie jej czasomierza na „0.0 h”.

Przykład: Ustawienie jednostki 
na wyłączenie się po 2,5 godziny.

Przykład: Ustawienie jednostki 
na wyłączenie się po 5 godzinach.

2sec

ON/OFF
MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ONTIMER OFF

TEMP
SLEEP

1sec

x51

3

2

4

Temp
  or

Funkcja TIMER OFF 
pozwala ustawić okres, po którym jednostka 
wyłączy się automatycznie, na przykład po 
obudzeniu się.

2sec

x10

ON/OFF
MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ONTIMER OFF

TEMP
SLEEP

1sec

1

3

2

4

Temp
  or
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Jednoczesne ustawienie funkcji TIMER ON i TIMER OFF.

Należy pamiętać, że okresy ustawiane dla obu funkcji dotyczą ilości godzin od aktualnej 
godziny. Przykładowo, powiedzmy że obecna godzina to 13:00, a chcą Państwo, aby jednostka 
włączyła się automatycznie o 19:00. Chcą Państwo, aby działała przez 2 godziny, a potem 
automatycznie wyłączyła się o 21:00.

Należy wówczas wykonać następujące działania:

ON/OFF

ON/OFF

MODE

MODE

SHORT

SHORT

CUT

CUT

TIMER ON

TIMER ON

TEMP

TEMP

3 

3 

sec

sec

4

8

3

7

X12

X16

2

6

Temp
  or

Temp
  or

1

5
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Przykład: Ustawienie jednostki na włączenie się po 6 godzinach, działanie przez 2 godziny, 
a następnie wyłączenie się (zob. rysunek poniżej)

Wyświetlacz pilota

Czasomierz jest ustawiony 
na WŁĄCZENIE urządzenia po 
6 godzinach od bieżącej godziny

Czasomierz jest ustawiony 
na WYŁĄCZENIE urządzenia po 
8 godzinach od bieżącej godziny

Bieżąca 
godzina, 13:00

14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

Rozpoczęcie 
działania 

czasomierza

Jednostka  
ON OFF

6 godzin później
8 godzin później

Jednostka
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8m

Pilota zdalnego sterowania należy używać w odległości 
do 8 metrów od urządzenia, kierując go w kierunku 
odbiornika. Odbiór sygnału zostaje potwierdzony dźwiękowo.

Pilot zdalnego sterowania może zostać przymocowany 
do ściany lub filaru za pomocą uchwytu na pilota (nie jest 
dostarczany z jednostką, można go zakupić oddzielnie).
Przed instalacją pilota zdalnego sterowania należy 
sprawdzić, czy klimatyzator odbiera sygnały poprawnie.
Zainstalować pilot zdalnego sterowania za pomocą 
dwóch śrub.
Aby zainstalować pilota lub usunąć go, należy 
przesunąć go w górę lub w dół w uchwycie.

Lokalizacja pilota zdalnego sterowania.

Używanie uchwytu na pilota zdalnego sterowania
(element opcjonalny)

OSTRZEŻENIA
Klimatyzator nie będzie reagował, jeżeli zasłony, drzwi 
lub inne materiały blokują sygnały wysyłane z pilota do 
jednostki wewnętrznej.
Należy zapobiegać przedostaniu się jakiejkolwiek cieczy 
do pilota zdalnego sterowania. Nie wolno wystawiać pilota 
na bezpośrednie działanie światła słonecznego lub ciepło.
Jeżeli odbiornik sygnału podczerwieni w jednostce 
wewnętrznej zostanie wystawiony na bezpośrednie 
działania światła słonecznego, klimatyzator może nie 
działać poprawnie. Należy użyć zasłon, aby uniemożliwić 
bezpośrednie padanie promieniowania słonecznego 
na odbiornik.
Jeżeli inne urządzenia elektryczne reagują na sygnały 
pilota zdalnego sterowania, należy przemieścić te 
urządzenia gdzie indziej lub skonsultować się z lokalnym 
dystrybutorem.
Nie wolno upuszczać pilota zdalnego sterowania. 
Należy obchodzić się z nim ostrożnie.
Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na pilocie 
zdalnego sterowania ani stawać na nim.

Obsługa pilota zdalnego sterowania
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Wystąpienie poniższych sytuacji oznacza, 
że doszło do wyczerpania baterii. Należy
wymienić stare baterie na nowe.
    Przy transmisji sygnału nie jest emitowany 
    sygnał dźwiękowy.
    Wskaźnik przygasa.

Pilot zdalnego sterowania zasilany jest przez dwie 
baterie suche (R03/LR03 x2) znajdujące się w tylnej 
części urządzenia i chronione pokrywą.
(1) Należy zdjąć tylną pokrywę pilota.
(2) Wyjąć stare baterie i włożyć nowe, poprawnie

umiejscawiając bieguny (+) i (-).
(3) Nałożyć z powrotem pokrywę.

UWAGA: Gdy baterie zostają wyjęte, pilot usuwa 
wszystkie dane programowania. Po włożeniu nowych 
baterii pilot musi zostać zaprogramowany ponownie.

Wymiana baterii

OSTRZEŻENIA
Nie wolno mieszać starych i nowych baterii 
lub baterii różnego rodzaju.
Nie wolno pozostawiać baterii w pilocie, jeżeli 
nie ma on być używany przez 2 lub 3 miesiące.
Nie wolno utylizować baterii razem 
z niesortowanymi odpadami komunalnymi. 
Konieczne jest zbieranie takich odpadów 
oddzielnie na potrzeby specjalnej obróbki.
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Zużycie prądu dla każdego biegu (wartości referencyjne).

Warunki testowe (warunki standardowe): Tryb chłodzenia.
Temp. termometru suchego/mokrego wewnątrz pomieszczeń: 27/19 °C; 
Temp. termometru suchego/mokrego za zewnątrz pomieszczeń: 35/24 °C
Funkcja Gear dostępna jest tylko w trybie chłodzenia.
Mogą występować różnice w faktycznym zużyciu energii na każdym biegu, 
gdy jednostka działa w warunkach niestandardowych.
Wykorzystanie funkcji Gear może mieć wpływ na poziom komfortu. 
Proszę korzystać z tej funkcji gdy jest to konieczne w oparciu o Państwa 
indywidualne potrzeby.

Uwagi dotyczące funkcji Gear

9K 12K 18K 24K

Bieg 75%

Bieg 50%

773 W

560 W

465 W

1297 W

930 W

645 W

1643 W

1180 W

800 W

2344 W

1750 W

1170 W

Nominalne 100%

OSTRZEŻENIA
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