
INSTRUKCJA OBSŁUGI 
Klimatyzator ścienny

Seria eVereSt

 
Dziękujemy za zakup naszego produktu. 

Przed korzystaniem z urządzenia, prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej.
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przed instalacją należy zapoznać się ze środkami ostrożności. 
niewłaściwa instalacja wykonana z powodu zignorowania instrukcji może spowodować poważ-
ną szkodę lub obrażenia. powaga potencjalnej szkody lub obrażeń została sklasyfikowana jako 
oStrzeżenie lub uwaga. 

1. ŚROdKI OSTROżNOŚCI 

 

 

UwAGA

Symbol wskazuje, że zignorowanie instrukcji może spowodować śmierć lub po-
ważne obrażenie.

Symbol wskazuje, że zignorowanie instrukcji może spowodować umiarkowane ob-
rażenia osoby lub szkodę w urządzeniu lub na innym mieniu.

• urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o zmniej-
szonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wie-
dzy, jeśli osoby takie są pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące korzystania z urzą-
dzenia w bezpieczny sposób i rozumieją zagrożenia związane z takim korzystaniem. dzieci 
nie mogą bawić się urządzeniem. dzieci nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia bez 
nadzoru.

OSTRZEżENIA dOTYCZĄCE INSTALACJI
• poprosić autoryzowanego instalatora o zainstalowanie klimatyzatora. niewłaściwa instalacja 

może spowodować wyciek wody, porażenie prądem lub pożar.
• wszelkie naprawy, konserwacje i przemieszczenia urządzenia muszą być wykonywane 

przez autoryzowanego serwisanta. niewłaściwe naprawy mogą prowadzić do poważnego 
obrażenia lub awarii produktu. 

OSTRZEżENIA dOTYCZĄCE UżYwANIA PROdUKTU 
• w sytuacjach nietypowych (takich jak zapach spalenizny), niezwłocznie wyłączyć urządze-

nie i wyciągnąć wtyczkę. Skontaktować się ze sprzedawcą w celu uzyskania instrukcji jak 
uniknąć porażenia prądem, pożaru lub obrażenia.

• nie wkładać palców, prętów ani innych przedmiotów do wlotu lub wylotu powietrza. zachowa-
nie takie może spowodować obrażenia jako, że wentylator obraca się z dużą szybkością.

• nie stosować palnych sprayów takich jak lakier do włosów, lakier lub farba w pobliżu urzą-
dzenia. zachowanie takie może doprowadzić do pożaru lub zapłonu. 

• nie obsługiwać klimatyzatora w miejscach znajdujących się w pobliżu palnych gazów. emi-
towany gaz może zbierać się wokół urządzenia i spowodować wybuch.

• nie obsługiwać klimatyzatora w wilgotnym pomieszczeniu (np. łazienka lub pralnia). może to 
spowodować porażenie prądem i pogorszenie jakości produktu.

• nie wystawiać ciała bezpośrednio na działanie powietrza chłodzącego przez wydłużony 
okres czasu.

OSTRZEżENIE
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• jeśli klimatyzator będzie używany we współpracy z palnikami lub innymi urządzeniami grzew-
czymi, należy dokładnie wywietrzyć pomieszczenie w celu uniknięcia niedoboru tlenu.

• wyłączyć klimatyzator i wyciągnąć wtyczkę, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuż-
szy okres czasu.

• wyłączać klimatyzator i wyciągać wtyczkę podczas burz.
• upewnić się, że skropliny są odprowadzane z urządzenia bez żadnych przeszkód.
• NIE obsługiwać klimatyzatora mokrymi rękami. może to spowodować porażenie prądem.
• NIE używać klimatyzatora do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem.
• NIE stawać na jednostce zewnętrznej żadnych przedmiotów.
• Klimatyzator NIE  powinien pracować przez dłuższy czas przy otwartych drzwiach lub oknach 

lub w pomieszczeniach, w których panuje wysoka wilgotność.

UwAGA

OSTRZEżENIA dOTYCZĄCE ZASILANIA 
• Stosować wyłącznie określony przewód zasilający. jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, 

musi zostać wymieniony przez producenta lub certyfikowanego serwisanta.
• utrzymywać przewód zasilający w czystości. usuwać kurz lub brud zbierający się na wtyczce 

lub wokół niej. brudne wtyczki mogą spowodować pożar lub porażenie prądem.
• nie ciągnąć za przewód zasilający w celu odłączenia urządzenia od zasilania. mocno trzymać 

wtyczkę i wyciągnąć ją z gniazda. bezpośrednie pociąganie za przewód może go uszkodzić, 
co może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.

• nie stosować przedłużacza, nie przedłużać przewodu ręcznie ani nie podłączać innych urzą-
dzeń do tego samego gniazda, do jakiego został podłączony klimatyzator. Słabe połączenia 
elektryczne, słaba izolacja i niewystarczające napięcie mogą doprowadzić do pożaru. 

OSTRZEżENIA dOTYCZĄCE CZYSZCZENIA I KONSERwACJI 
• odłączyć urządzenie i pociągnąć za wtyczkę przed czyszczeniem. niewykonanie powyż-

szych czynności może spowodować porażenie prądem.
• nie czyścić klimatyzatora nadmierną ilością wody.
• nie czyścić klimatyzatora palnymi środkami czyszczącymi. palne środki czyszczące mogą 

spowodować pożar lub odkształcenie. 

wyjaśnienie symboli znajdujących się na jednostce wewnętrznej lub zewnętrznej:

OSTRZEżENIE
Symbol wskazuje, że w urządzeniu wykorzystuje się palny czynnik chłodniczy. 
w przypadku wycieku czynika chłodniczego i jego ekspozycji na zewnętrzne 
źródło ciepła, istnieje ryzyko pożaru.

UwAGA Symbol wskazuje, że należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi.

UwAGA

Symbol wskazuje, że serwisanci powinni obchodzić się z urządzeniem w spo-
sób zgodny z instrukcją instalacji.

UwAGA

UwAGA Symbol wskazuje dostępność informacji, np. w instrukcji obsługi lub instalacji. 
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2. SPECYfIKACJA I CEChY URZĄdZENIA 

Części urządzenia  

przewód zasilający
(niektóre urządzenia)

nawiewnik

panel przedni

  
kW

filtr funkcjonalny
na przedzie głównego filtra
(niektóre urządzenia)

Pilot
obsada pilota
(niektóre urządzenia)

okno wyświetlacza
gdy światło w pomieszczeniu jest wyłączone, okno wy-
świetlacza wolno pociemnieje po 5 sekundach.
Po włączeniu światła, wyświetlacz wróci do stanu nor-
malnego.

wyświetla temperaturę, tryb działania i kod błędów

przez 3 sekundy, gdy:

czaSomierz jest nastawiony na włączenie• 
włączone są funkcje freSh, Swing, turbo lub Silence• 

przez 3 sekundy, gdy:

czaSomierz jest nastawiony na wyłączenie• 
wyłączone są funkcje freSh, Swing, turbo lub Silence• 

gdy włączona jest funkcja zabezpieczająca przed nawiewem zimnego powietrza

przy odszranianiu

przy samoczyszczeniu urządzenia  (niektóre urządzenia)

gdy włączona jest funkcja zapobiegająca zamarzaniu (niektóre urządzenia)

gdy włączona jest funkcja odświeżania (niektóre urządzenia)

gdy aktywowana jest funkcja eco (niektóre urządzenia)

gdy aktywowana jest funkcja sterowania bezprzewodowego (niektóre urządzenia)

wskazuje bieżącą wartość zasilania

w trybie pracy wentylatora, na wyświetlaczu pojawi się temperatura pomieszczenia. w innych trybach pracy, 
na wyświetlaczu pojawi się nastawa temperatury.

naciśnij przycisk led na pilocie, aby wyłączyć ekran wyświetlacza.
naciśnij ponownie przycisk led, aby wyświetlić temperaturę pomieszczenia, nacisnąć po raz trzeci, aby 
wyświetlić bieżącą wartość zasilania oraz po raz czwarty, aby wrócić do wyświetlania nastawy temperatury.

zaznaczenie kodu 
na wyświetlaczu

wytyczne odnośnie korzystania  pilota na podczerwień znajdują się na str. 19.

UwAGA



Instrukcja obsługi 7

Osiąganie optymalnej wydajności  

optymalną wydajność dla trybów chłodzenia, grzania i oSuSzania można osiągnąć w po-
danym zakresie temperatur. używanie klimatyzatora w warunkach spoza podanego zakresu, 
może doprowadzić do zadziałania niektórych zabezpieczeń i nieprawidłowego funkcjonowania 
urządzenia.

Klimatyzator typu split inverter

ChŁOdZENIE GRZANIE OSUSZANIE

temperatura 
w pomieszczeniu 

16°c - 32°c
(60°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 systemem 
chłodzenia w niskich 
temperaturach)

0°c - 60°c
(32°f - 140°f)
(dla specjalnych modeli 
stosowanych w klimacie 
tropikalnym)

0°c - 60°c
(32°f - 140°f)
(dla specjalnych 
modeli stosowanych 
w klimacie 
tropikalnym)

dla urządzeń wyposażonych 
w grzałkę elektryczną
jeżeli temperatura zewnętrzna 
spadnie poniżej 0°c (32°f), 
zdecydowanie zalecamy 
pozostawienie urządzenia 
podłączonego do zasilania dla 
zapewnienia płynnego rozruchu.

ChŁOdZENIE GRZANIE OSUSZANIE

temperatura 
w pomieszczeniu 

16°c - 32°c 
(60°f - 90°f)

0°c - 30°c
(32°f - 86°f)

10°c - 32°c 
(50°f - 90°f)

temperatura 
zewnętrzna 

18°c - 43°c
(64°f - 109°f)

0°c - 30°c 
(32°f - 86°f)

11°c - 43°c 
(52°f - 109°f)

-7°c - 43°c
(19°f - 109°f)
(dla modeli z systemem 
chłodzenia w niskich 
temperaturach)

18°c - 43°c 
(64°f - 109°f)

18°c - 54°c 
(64°f - 129°f)
(dla specjalnych modeli 
stosowanych w klimacie 
tropikalnym)

18°c - 54°c 
(64°f - 129°f)
(dla specjalnych 
modeli stosowanych 
w klimacie 
tropikalnym)

w celu dalszej optymalizacji 
wydajności Państwa 
urządzenia, należy wykonać 
poniższe czynności:
• pozostawiać drzwi i okna 

zamknięte.
• ograniczać zużycie energii 

poprzez stosowanie funkcji 
czaSomierz (timer on / 
off).

• nie blokować wlotów lub 
wylotów powietrza.

• regularnie kontrolować 
i czyścić filtry powietrza.

Klimatyzator typu fixed-speed
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Szczegółowe objaśnienie każdej funkcji znajduje się 
w Instrukcji Obsługi Pilota.

INNE CEChY 

• Automatyczny restart
w przypadku zaniku napięcia, klimatyzator automatycznie 
włączy się z poprzednimi ustawieniami, gdy napięcie po-
nownie się pojawi.

• funkcja przeciw powstawaniu pleśni  
(w niektórych urządzeniach) 
przy wyłączeniu urządzenia w trybie chłodzenia, auto 
(chłodzenia) lub oSuSzania, klimatyzator będzie na-
dal pracować na bardzo niskich obrotach w celu osuszenia 
skroplonej wody i zapobiegania tworzeniu się pleśni.

• delikatne chłodzenie
- zoptymalizowany wylot powietrza zwiększa kąt prze-

pływu powietrza tak, aby zapewnić komfortowe warunki 
w pomieszczeniu.

- powiększony wywietrznik wydmuchuje chłodne powie-
trze w górę bez bezpośredniego wydmuchiwania powie-
trza na ciało.

- innowacyjny skrzydłowy wywietrznik z tysiącami małych 
otworów powoduje, że scentralizowany strumień powie-
trza dzieli się na tysiące delikatnych strumieni powietrza. 
daje to odczucie zanurzenia się w delikatnym chłodzie.

• Oszczędzanie energii  
(wyłącznie w klimatyzatorach z falownikiem)
wcisnąć przycisk gear na pilocie w celu aktywowania funk-
cji oszczędzania energii. zużycie mocy zostanie zmniej-
szone zgodnie z wybranym trybem gear. Szczegóły znaj-
dują się w instrukcji. 

• Sterowanie wi-fi (w niektórych urządzeniach)
Sterowanie wi-fi pozwala na sterowanie klimatyzatorem 
przy użyciu telefonu komórkowego i łącza wi-fi.
w celu uzyskania dostępu do urządzenia uSb, wymiana 
i czynności konserwacyjne muszą być prowadzone przez 
autoryzowanego instalatora.

• Pamięć kąta nawiewu (w niektórych urządzeniach)
po włączeniu urządzenia, nawiew automatycznie powróci 
do poprzedniego ustawienia kąta.

• wykrywanie wycieku czynnika chłodniczego
(w niektórych urządzeniach)
na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej automatycznie po-
jawi się symbol „ec” po wykryciu wycieku czynnika chłod-
niczego.

UwAGA: 
Szczegółowe objaśnienie zaawansowanych funkcji klimaty-
zatora (takich jak tryb turbo i jego funkcje samoczyszczą-
ce) znajduje się w instrukcji obsługi pilota na str. 19.

wytyczne zawarte w niniejszej instrukcji mają wyłącznie charakter objaśniający. rzeczywisty 
kształt jednostki wewnętrznej może się nieco różnić. 

UwAGA
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USTAwIANIE KĄTA PRZEPŁYwU POwIETRZA

• Regulacja kierunku nadmuchu powietrza w pionie
podczas, gdy urządzenie jest włączone, użyć przycisk 
Swing (nawiew w pionie) w celu nastawienia kierunku 
nawiewu. 

1. nacisnąć przycisk Swing (nawiew w pionie) na pilo-
cie jeden raz w celu aktywowania nawiewu. za każdym 
naciśnięciem przycisku, nawiew będzie dostosowywany 
o 6°. naciskać przycisk aż do uzyskania preferowanego 
kierunku.

2. aby uruchomić ciągłe wachlowanie w górę i w dół, wci-
snąć i przytrzymać przycisk Swing (nawiew w pionie) 
przez 3 sekundy. wcisnąć ponownie, aby zatrzymać 
funkcję automatyczną. (patrz rys. a).

• Regulacja kierunku nadmuchu powietrza w poziomie
podczas, gdy urządzenie jest włączone, użyć przycisku 
Swing (nawiew w poziomie) w celu nastawienia kierunku 
nawiewu. 

1. nacisnąć przycisk Swing (nawiew w poziomie) na 
pilocie jeden raz w celu aktywowania nawiewu. za każ-
dym naciśnięciem przycisku, nawiew będzie dostosowy-
wany o 6°. naciskać przycisk aż do uzyskania prefero-
wanego kierunku.

2. aby uruchomić ciągłe wachlowanie w lewo i prawo, 
wcisnąć i przytrzymać przycisk Swing (nawiew w po-
ziomie) przez 3 sekundy. wcisnąć ponownie, aby zatrzy-
mać funkcję automatyczną. (patrz rys. b).

UwAGA: 
uwaga dotycząca KierunKu nadmuchu 
nie przesuwać nawiewnika ręcznie. Spowoduje to brak syn-
chronizacji nawiewu. jeśli sytuacja taka będzie miała miejsce, 
należy wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę na parę se-
kund, a następnie ponownie włączyć urządzenie. Spowoduje 
to zresetowanie nawiewu. 

• funkcja delikatnego chłodzenia 
nacisnąć przycisk Silky na pilocie w celu aktywowania 
funkcji delikatnego chłodzenia. Klimatyzator wyreguluje kąt 
nawiewnika automatycznie na podstawie temperatury po-
mieszczenia i zmiennej wilgotności. istnieją 4 różne tryby 
działania, patrz rys. c1, c2, c3 i c4.

Rys. A

Rys. B

Rys. C1 Rys. C2

Rys. C3 Rys. C4

nie wkładać palców do lub w pobliże dmuchawy i stro-
ny ssącej urządzenia. wysokoobrotowy wentylator 
urządzenia może spowodować obrażenia.

UwAGA
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+/- 1°c/2°f +/- 1°c/2°f

fukcja SLEEP (SNU)

nastaw
temperaturę

po 8 godzinach
funkcja 

wyłączy się
1godz. 1godz.

oszczędzanie energii podczas snu

fUNKCJA SLEEP (SNU)

funkcja Sleep jest stosowana do zmniejszenia zużycia 
energii (gdy użytkownik nie potrzebuje tych samych ustawień 
temperatury, aby czuć się komfortowo). funkcję tę można ak-
tywować jedynie przy użyciu pilota.

wcisnąć przycisk Sleep w momencie udawania się na 
spoczynek nocny. gdy klimatyzator pracuje w trybie chło-
dzenia, temperatura zwiększy się o 1°c (2°f) po godzinie 
i wzrośnie o kolejny 1°c (2°f) po kolejnej godzinie. gdy kli-
matyzator pracuje w trybie grzania, temperatura zmniejszy 
się o 1°c (2°f) po godzinie i spadnie o kolejny 1°c (2°f) po 
kolejnej godzinie. prędkość obrotów wentylatora jest mała.

urządzenie utrzyma nową temperaturę przez 6 godzin, a na-
stępnie funkcja snu wyłączy się, jednostka powróci do po-
przedniego trybu działania, lecz temperatura nie zmieni się.

funkcja Sleep nie jest dostępna w trybie wentylatora lub oSuSzenia.

UwAGA
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3. OBSŁUGA RęCZNA (bez użycia pilota)

OBSŁUGA URZĄdZENIA BEZ PILOTA 

w przypadku, gdy pilot ulegnie awarii, urządzenie można ob-
sługiwać ręcznie przy pomocy przycisku manual control 
[Sterowanie ręczne] umieszczonego na jednostce we-
wnętrznej. jednak obsługa ręczna nie jest rozwiązaniem dłu-
gofalowym i silnie zaleca się korzystanie z pilota.

przycisk do obsługi ręcznej służy wyłącznie do celów testo-
wania i w sytuacjach awaryjnych. prosimy o nieużywanie tej 
funkcji, o ile nie zagubiono pilota i nie jest to absolutnie ko-
nieczne. w celu przywrócenia zwykłej obsługi, użyć pilota do 
aktywowania urządzenia. 

PRZEd OBSŁUGĄ RęCZNĄ

Przed obsługą ręczną należy wyłączyć urządzenie.

aby wykonać ręczną obsługę urządzenia:
unieść panel przedni jednostki wewnętrznej oraz przy-1. 
trzymać go w tym położeniu do momentu zablokowania w 
miejscu. wykorzystać drążki podporowe do podtrzymania 
panelu.
zlokalizować przycisk manual control [Sterowa-2. 
nie ręczne] po prawej stronie skrzynki z wyświetla-
czem.
wcisnąć przycisk manual control [Sterowanie 3. 
ręczne]  raz, aby aktywować tryb forced auto [wy-
muSzony automatyczny].
wcisnąć przycisk manual control [Sterowanie 4. 
ręczne] ponownie, aby aktywować tryb forced co-
oling [wymuSzone chłodzenie].
wcisnąć przycisk manual control [Sterowanie 5. 
ręczne] po raz trzeci, aby wyłączyć urządzenie.
zwolnić drążki podtrzymujące i zamknąć przedni panel.6. 

drążek podtrzymujący

przycisk 
sterowania 
ręcznego
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4. PIELęGNACJA I KONSERwACJA 

CZYSZCZENIE JEdNOSTKI wEwNęTRZNEJ 

NIE USUwAĆ ANI NIE CZYŚCIĆ fILTRA SAMOdZIELNIE 

urządzenie muSi byĆ zawSze wyłączone i odłą-
czone od zaSilania przed przyStąpieniem do 
czySzczenia lub KonSerwacji.

do czyszczenia urządzenia należy używać miękkiej i suchej 
szmatki. jeśli urządzenie jest silnie zabrudzone, można użyć 
szmatki zwilżonej w ciepłej wodzie.
• NIE używać środków chemicznych ani szmatki nasączonej 

środkami chemicznymi do czyszczenia urządzenia.
• NIE używać benzenu, rozcieńczalnika do farb, proszku po-

lerskiego ani innych rozpuszczalników do czyszczenia urzą-
dzenia. może to spowodować pęknięcia lub odkształcenia 
powierzchni z tworzywa sztucznego. 

• NIE stosować wody o temperaturze przekraczającej 40°c 
(104°f) do czyszczenia panelu przedniego. może to spowo-
dować deformację lub odbarwienie panelu. 

CZYSZCZENIE fILTRA POwIETRZA

zatkany filtr powietrza redukuje wydajność chłodniczą urzą-
dzenia i może mieć również niekorzystne skutki dla zdrowia. 
zalecamy czyszczenie filtra raz na dwa tygodnie.

unieść panel przedni urządzenia.1. 
najpierw nacisnąć klapkę na końcu filtra, aby zwolnić za-2. 
pięcie, unieść w górę, a następnie pociągnąć do siebie.
wyciągnąć filtr.3. 
jeśli filtr posiada mały filtr odświeżający, odczepić go od 4. 
większego filtra. wyczyścić filtr odświeżający za pomocą 
odkurzacza ręcznego.
wyczyścić duży filtr ciepłą wodą z mydłem. zalecamy sto-5. 
sowanie delikatnego detergentu.
wypłukać filtr czystą wodą i strząsnąć nadmiar wody.6. 
osuszyć filtr w chłodnym i suchym miejscu i nie wystawiać 7. 
na bezpośrednie działanie światła słonecznego.
ponownie przyczepić suchy filtr odświeżający do większe-8. 
go filtra, a następnie wsunąć z powrotem do urządzenia.
zamknąć panel przedni urządzenia. 9. 

Klapka filtra

wyciągnąć filtr odświeżający z tyłu 
większego filtra

(niektóre urządzenia)

nie dotykać filtra odświeżającego (plazmy) przez przynajmniej 10 minut od wyłączenia jed-
nostki.

UwAGA
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KONSERwACJA – dŁUżSZE PRZERwY w PRACY  

• przed zmianą lub czyszczeniem filtra, wyłączyć urządzenie 
i odłączyć od zasilania.

• nie dotykać części metalowych urządzenia przy wyciąganiu 
filtra. ostre metalowe krawędzie mogą zranić.

• nie używać wody do czyszczenia wnętrza urządzenia we-
wnętrznego. może to spowodować zniszczenie izolacji i po-
rażenie prądem.

• nie wystawiać filtra na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych podczas suszenia. może to spowodować skur-
czenie się filtra.

jeśli klimatyzator nie będzie używany przez dłuższy czas, 
należy wykonać następujące czynności:

PRZYPOMNIENIA dOTYCZĄCE fILTRA POwIETRZA 
(OPCJONALNE)

KONSErwAcjA –
PRZEGLĄd PRZEdSEZONOwY 

Przypomnienie o czyszczeniu filtra powietrza
po 240 godzinach użytkowania, na wyświetlaczu na jednost-
ce wewnętrznej pojawi się kod „cl”. jest to przypomnienie o 
wyczyszczeniu filtra. po 15 sekundach na wyświetlaczu zo-
staną przywrócone poprzednie informacje. 

aby zresetować przypomnienie, wcisnąć przycisk led na 
pilocie 4 razy lub wcisnąć przycisk manual control 
[Sterowanie ręczne]  3 razy. jeśli przypomnienie nie 
zostanie zresetowane, kod „cl” ponownie pojawi się na wy-
świetlaczu w momencie restartowania urządzenia.

Przypomnienie o wymianie filtra powietrza
po 2880 godzinach użytkowania, na wyświetlaczu na jedno-
stce wewnętrznej pojawi się kod „nf”. jest to przypomnienie 
o wymianie filtra. po 15 sekundach na wyświetlaczu zostaną 
przywrócone poprzednie informacje.

aby zresetować przypomnienie, wcisnąć przycisk led na 
pilocie 4 razy lub wcisnąć przycisk manual control 
[Sterowanie ręczne]  3 razy. jeśli przypomnienie nie 
zostanie zresetowane, kod „nf” ponownie pojawi się na wy-
świetlaczu w momencie restartowania urządzenia.

po dłuższej przerwie w pracy lub przed okresami częstego 
użytkowania, należy wykonać następujące czynności:

wyczyścić wszystkie filtry włączyć funkcję fan
(wentylacji) aż do
całkowitego osuszenia

wyłączyć jednostkę  
i odłączyć od zasilania

wyciągnąć baterie z pilota

Sprawdzić, czy przewody
nie są uszkodzone

wyczyścić wszystkie filtry

Sprawdzić pod kątem
wycieków 

wyciągnąć baterie 

Sprawdzić, czy wylot i wlot powietrza nie są zablokowane

wszelkie czynności związane z konserwacją, naprawą i czyszczeniem jednostki zewnętrznej 
muszą być wykonywane przez autoryzowanego instalatora.

UwAGA
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jeśli wystąpi jaKaKolwieK z poniższych sytuacji, należy niezwłocznie wyłączyć urządzenie!
• przewód zasilania jest uszkodzony lub nietypowo ciepły.
• wyczuwalny zapach spalenizny.
• urządzenie emituje głośne lub nietypowe dźwięki.
• często przepala się bezpiecznik lub uruchamia wyłącznik.
• do lub z urządzenia przedostaje/wydostaje się woda lub inne przedmioty.
nie należy podejmowaĆ prób Samodzielnej naprawy! 
niezwłocznie SKontaKtowaĆ Się z autoryzowanym inStalatorem! 

UwAGA

5. wSKAZówKI dOTYCZĄCE ROZwIĄZYwANIA PROBLEMów

ŚROdKI OSTROżNOŚCI

Powszechnie występujące problemy 
 
poniższe problemy nie świadczą o usterce i w większości przypadków, nie wymagają napraw.

PROBLEM MOżLIwE PRZYCZYNY  

urządzenie nie włącza 
się po wciśnięciu przyci-
sku on/off

aby zapobiec przeciążeniu, urządzenie zostało wyposażone w 3-minutową funkcję zabezpieczają-
cą. urządzenia nie można zrestartować w ciągu trzech minut od wyłączenia.

tryb pracy urządzenia 
zmienia się z chło-
dzenia / ogrzewa-
nia na wentylację

urządzenie może zmienić swoje ustawienia w celu zapobieżenia tworzenia się szronu na urzą-
dzeniu. po wzroście temperatury, urządzenie zacznie pracować ponownie w uprzednio wybranym 
trybie. 

urządzenie osiągnęło nastawioną temperaturę, w którym to momencie wyłącza sprężarkę. urzą-
dzenie będzie nadal działać, gdy temperatura ponownie zacznie się wahać.

jednostka wewnętrzna 
emituje mgłę

w wilgotnych regionach duża różnica temperatury między powietrzem w pomieszczeniu a powie-
trzem klimatyzowanym może spowodować wytworzenie się białej mgły.

zarówno jednostka we-
wnętrzna jak i zewnętrz-
na emituje białą mgłę

gdy jednostka zrestartuje się w trybie ogrzewania po odszronieniu, biała mgła może pojawić 
się na skutek wilgoci wytwarzanej w procesie odszraniania.

jednostka wewnętrzna 
emituje hałas

dźwięk przepływającego powietrza może pojawić się, gdy nawiew resetuje swój kierunek. 

piszczący dźwięk może pojawić się po uruchomieniu urządzenia w trybie grzania z powodu 
rozszerzenia i skurczenia się plastikowych części urządzenia.

zarówno jednostka 
wewnętrzna 
jak i zewnętrzna emituje 
hałas

niski syczący dźwięk podczas pracy: jest to prawidłowe, a powodem jest czynnik chłodniczy prze-
pływający zarówno przez jednostkę wewnętrzną jak i zewnętrzną.

niski syczący dźwięk w momencie, gdy system włącza się, właśnie został wyłączony lub odszra-
nia: jest to prawidłowe, a powodem jest czynnik chłodniczy przepływający, który zatrzymuje się 
lub zmienia kierunek.

piszczący dźwięk: prawidłowe rozszerzanie się i kurczenie części plastikowych i metalowych 
w wyniku zmiany temperatury podczas działania może powodować piszczące dźwięki.
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jeśli problem nie ustaje, należy skontaktować się z autoryzowanym instalatorem lub najbliż-
szym centrum obsługi klienta. podać szczegółowy opis nieodpowiedniego działania jednostki 
oraz numer modelu. 

UwAGA

jednostka zewnętrzna 
emituje hałas jednostka będzie emitować różne dźwięki w zależności od trybu działania. 

emisja kurzu z jednostki 
wewnętrznej lub ze-
wnętrznej 

podczas dłuższych przerw w pracy w jednostce może nagromadzić się kurz, który zostanie wyemi-
towany po jej włączeniu. problem można złagodzić przez przykrycie jednostki na okresy przerwy 
w pracy. 

emisja nieprzyjemnych 
zapachów

urządzenie może absorbować zapachy ze środowiska (takich jak zapachy mebli, gotowania, pa-
pierosów itd.), które będą emitowane podczas pracy. 

filtry jednostki prawdopodobnie są zapleśniałe i trzeba je wyczyścić.

wentylator jednostki 
zewnętrznej nie pracuje podczas pracy, prędkość wentylatora jest sterowana celem optymalizacji pracy produktu. 

błędy w pracy, brak 
przewidywalności lub 
odpowiedzi urządzenia

zakłócenia pochodzące z wież telefonicznych i odległych turbosprężarek mogą spowodować nie-
odpowiednie działanie urządzenia.
w takim przypadku należy spróbować:
• odłączyć zasilania, a następnie podłączyć
• wcisnąć przycisk on/off na pilocie w celu zrestartowania pracy.
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w przypadku wystąpienia problemów, sprawdzić poniższe problemy przed skontaktowaniem się 
z punktem naprawy.

PROBLEM MOżLIwE PRZYCZYNY  ROZwIĄZANIE

Słabe chłodzenie 

ustawiona temperatura może być wyższa niż 
temperatura w pomieszczeniu obniżyć nastawioną temperaturę 

wymiennik ciepła na jednostce wewnętrznej 
lub zewnętrznej jest brudny oczyścić brudny wymiennik ciepła 

filtr powietrza jest brudny wyciągnąć filtr i wyczyścić zgodnie z instrukcją

wlot lub wylot powietrza z którejkolwiek jed-
nostki jest zablokowany 

wyłączyć jednostkę, usunąć blokadę i ponow-
nie włączyć 

drzwi i okna są otwarte upewnić się, że wszystkie drzwi i okna są za-
mknięte podczas pracy jednostki

światło słoneczne generuje nadmierne ciepło zamknąć okna i zasunąć zasłony w okresach 
dużego ciepła lub silnego nasłonecznienia 

zbyt duża ilość źródeł ciepła w pomieszczeniu 
(osoby, komputery, elektronika itd.) zmniejszyć ilość źródeł ciepła 

niski poziom czynnika chłodniczego z powodu 
wycieku lub długiego używania 

Sprawdzić pod kątem wycieków, w razie ko-
nieczności uszczelnić i uzupełnić czynnik 
chłodniczy 

funkcja Silence aktywuje się
funkcja Silence może zmniejszyć wydajność 
produktu poprzez zredukowanie częstotliwości 
działania. wyłączyć funkcję Silence.

jednostka nie działa

awaria zasilania poczekać na przewrócenie napięcia 

zasilanie jest odłączone włączyć zasilanie 

bezpiecznik jest przepalony wymienić bezpiecznik

baterie w pilocie wyczerpały się wymienić baterie 

aktywowana została 3-minutowa funkcja za-
bezpieczająca odczekać 3 minuty po zrestartowaniu jednostki 

aktywowany został czasomierz wyłączyć czasomierz 

jednostka często 
uruchamia się i wyłącza

w systemie znajduje się zbyt dużo lub zbyt 
mało czynnika chłodniczego 

Sprawdzić pod kątem wycieków i uzupełnić 
czynnik chłodniczy 

do systemu dostał się niesprężalny gaz lub 
wilgoć

usunąć gaz lub wilgoć i uzupełnić czynnik 
chłodniczy

Sprężarka zepsuła się wymienić sprężarkę

napięcie jest zbyt wysokie lub zbyt niskie zainstalować manostat do regulacji napięcia 
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Słabe grzanie 

temperatura na zewnątrz wynosi poniżej 7°c 
(44,5°f) zastosować pomocnicze urządzenie grzewcze 

przez drzwi i okna przedostaje się zimne po-
wietrze 

upewnić się, że wszystkie drzwi i okna są za-
mknięte podczas użytkowania 

niski poziom czynnika chłodniczego z powodu 
wycieku lub długiego używania 

Sprawdzić pod kątem wycieków, w razie ko-
nieczności uszczelnić i uzupełnić czynnik 
chłodniczy 

lampki wskaźnikowe 
cały czas się palą urządzenie może przestać pracować lub nadal pracować bezpiecznie. jeśli lampki wskaźnikowe 

nadal palą się lub pojawi się kod błędu, odczekać około 10 minut. problem może rozwiązać się 
sam.

jeśli nie, należy odłączyć zasilanie i ponownie podłączyć. włączyć jednostkę.

jeśli problem nie ustaje, odłączyć zasilanie i skontaktować się z autoryzowanym instalatorem.

w oknie wyświetlacza 
jednostki wewnętrznej 
pojawia się kod błędu:
• e0, e1, e2…
• p1, p2, p3,…
• f1, f2, f3…

jeśli problem nie ustaje po wykonaniu powyższych sprawdzeń i diagnostyki, niezwłocznie wy-
łączyć jednostkę i skontaktować się z autoryzowanym instalatorem. 

UwAGA
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6. wYTYCZNE OdNOŚNIE UTYLIZACJI w EUROPIE 

urządzenie zawiera czynnik chłodniczy i inne potencjalnie niebezpieczne materiały. przy utyliza-
cji urządzenia przepisy prawa wymagają specjalnej zbiórki i uzdatniania odpadów. NIE utylizować 
produktu jako odpadów z gospodarstwa domowego ani niesortowanych odpadów komunalnych.

do utylizacji urządzenia zastosowanie mają poniższe opcje:
• utylizować we wskazanym zakładzie zajmującym się zbiórką komunalnych odpadów elektronicz-

nych.
• przy kupnie nowego urządzenia, sprzedawca odbierze nieodpłatnie stare urządzenie.
• producent odbierze nieodpłatnie stare urządzenie.
• urządzenie można sprzedać certyfikowanym sprzedawcom złomu.

utylizacja urządzenia w lasach lub innym środowisku naturalnym stanowi zagrożenie dla zdro-
wia i jest szkodliwa dla środowiska. niebezpieczne substancje mogą wyciekać do wód grunto-
wych i przedostać się do łańcucha pokarmowego.

UwAGA
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SPIS TREŚCI                STRONA 
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• projekt przycisków opiera się na typowym modelu i może się nieco różnić od rzeczywistego modelu zakupionego przez 
państwa.

• jednostka posiada wszystkie opisane funkcje. jeśli jednostka nie posiada danej funkcji, wówczas funkcja nie będzie 
działać po wciśnięciu stosownego przycisku na pilocie zdalnego sterowania.

• w przypadku znacznych różnic między instrukcją pilota zdalnego Sterowania a „inStruKcją obSługi”, jeśli chodzi 
o opis funkcji, wówczas opis funkcji zawarty w „inStruKcji obSługi” będzie ważniejszy.
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1. SPECYfIKACJA PILOTA ZdALNEGO STEROwANIA  

model rg58n(b2h)/bgef

napięcie znamionowe 3,0V (suche baterie r03/lr03 x 2)

zakres przesyłania sygnału 8 m

środowisko -5°c ~ 60°c

Timer

boost
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ON/Off
włącza lub wyłącza jednostkę

SEt

Boost

2. PRZYCISKI fUNKCYJNE 

przed użyciem nowego klimatyzatora należy zapoznać się z obsługą pilota zdalnego sterowania. 
poniżej zamieszczono zwięzłą instrukcję obsług samego pilota. instrukcje dotyczące obsługi kli-
matyzatora znajdują się w dziale jak korzystać z podstawowych funkcji?

prosimy o niewybieranie trybu ogrzewania, jeśli zakupione przez państwa urządzenie jest 
przeznaczone wyłącznie do chłodzenia. urządzenie przeznaczone wyłącznie do chłodzenia 
nie wspiera trybu ogrzewania.

UwAGA

REGULACJA  
zwiększa temp.

stopniowo o 0,5 °c. przytrzy-
mać przycisk, aby zwiększyć 

temp. o 1 °c (1°f).  maks. 
temp. wynosi 30 °c (86°f).

PRZYCISK  OK
oszczędza energię

podczas godzin snu

REGULACJA    
zmniejsza temp.

stopniowo o 0,5 °c. przytrzy-
mać przycisk, aby zmniejszyć 

temp. o 1 °c (1°f).  maks. 
temp. wynosi 16 °c (60°f).

PRZYCISK  ECO/GEAR
uruchamia i zatrzymuje 

funkcje eco. wcisnąć i przy-
trzymać przez 2 sekundy, aby 

włączyć funkcję gear.

PRZYCISK  BOOST
umożliwia osiągnięcie przez 
jednostkę nastawionej temp. 

w możliwie najkrótszym 
czasie.

PRZYCISK MOdE [TRYB]
zmiana trybu działania 
w następujacy sposób:
auto > chłodzenie > 

oSuSzanie > 
ogrzewanie > wentylacja

przytrzymać jednocześnie przycisk 
BOOST i  przez 2 sekundy, 
aby aktywować funkcję freSh.

PRZYCISK
uruchamia i zatrzymuje 
poziomy automatyczny 
nawiew wahadłowy

PRZYCISK
uruchamia i zatrzymuje 
pionowy automatyczny 
nawiew wahadłowy

NAStAwA
przełącza funkcje 
w następujący sposób:
Sen  → followme ( ) → 
czyszczenie ( )
wybrany symbol wyświetli się, 
wcisnąć oK, aby zatwierdzić

PRędKOŚĆ OBROTOwA 
wENTYLATORA
wybiera prędkość w kolejności:
au% → 20% → 40% → 60% 
→ 80% → 100%.
wcisnąć regulację  lub  
aby zwiększyć / zmniejszyć 
prędkość stopniowo o 1%.

PRZYCISK CZASOMIERZA
nastawa czasomierza na 
włączanie lub wyłączanie 
jednostki.

dELIKATNE ChŁOdZENIE
przycisk włącza i wyłącza 
funkcję delikatnego chłodzenia 
bez bezpośredniego 
nadmuchu na ciało i tworzy 
przyjemny chłód.

PRZYCISK
włącza i wyłącza wyświetlacz 
led jedn. wew. oraz 
brzęczyk klimatyzacji tworząc 
komfortowe i ciche warunki 
w pomieszczeniu.
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3. OBSŁUGA PILOTA ZdALNEGO STEROwANIA 

JAK dZIAŁA dANA fUNKCJA? JAK dZIAŁA dANA fUNKCJA?

prosimy o odniesienie do działu jak korzystać podstawo-
wych funkcji? oraz jak korzystać z zaawansowanych funkcji? 
w celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie obsługi 
klimatyzatora.

• pilota należy używać w odległości do 8 metrów od jednostki.
• jednostka wyda dźwięk po otrzymaniu sygnału z pilota.
• zasłony, inne materiały i bezpośrednie promienie słoneczne 

mogą zakłócać pracę odbiornika sygnału podczerwonego.
• wyciągnąć baterie, jeśli pilot nie ma być używany przez 

okres dłuższy niż 2 miesiące.

• projekt przycisków na państwa jednostce może się nieco 
różnić od wskazanego na przykładzie.

• jeśli jednostka wewnętrzna nie posiada danej funkcji, wci-
śnięcie stosownego przycisku takiej funkcji na pilocie nie 
przyniesie żadnego skutku.

INSTALACJA I wYMIANA BATERII 

do klimatyzatora dołączono dwie baterie aaa. prosimy o za-
instalowanie baterii w pilocie przed użyciem.

wysunąć tylną pokrywę pilota kierując ją w dół w celu wy-1. 
eksponowania komory baterii.
zainstalować baterie zwracając uwagę, aby dopasować 2. 
bieguny (+) i (-) z symbolami wewnątrz komory.
wsunąć pokrywę tylną na miejsce.3. 

Uwagi dotyczące baterii

wysunąć tylną pokrywę pilota w celu zainstalowanie baterii

w celu zapewnienia optymalnego działania:
• NIE mieszać starych baterii z nowymi ani baterii różnych 

typów.
• NIE pozostawiać baterii w pilocie, jeśli nie planuje się uży-

wania urządzenia przez okres dłuższy niż 2 miesiące.

UTYLIZACJA BATERII

nie utylizować baterii razem z niesortowanymi odpadami ko-
munalnymi. prosimy o zapoznanie się z lokalnymi przepisami 
prawa dotyczącymi właściwej utylizacji baterii. 
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4. wSKAźNIKI NA EKRANIE LCd PILOTA

wSKAźNIK PRZEKAZYwANIA
zapala się w momencie 

przesłania sygnału przez pilota 
do jedn. wewn.

wYŚwIETLANIE TRYBU
wyświetlanie bieżącego 

trybu, w tym:

  wyświetlanie poziomego
  autom. nawiewu wahadł.

  wyświetlanie pionowego
 autom. nawiewu wahadł.

 wyświetlenie delikatnego
 chłodzenia.

CZASOMIERZ wŁ.   ON
wyświetla, gdy czasomierz 
jest nastawiony na włączenie.

CZASOMIERZ wYŁ.   Off
wyświetla, gdy czasomierz 
jest nastawiony na wyłączenie.

 wyświetlanie trybu snu.
  wyświetlanie trybu boost.
  wyświetlanie funkcji

  odświeżania.
  wyświetlanie funkcji 

 follow me.
  funkcja niedostępna 

 dla tej jednostki.
  wyświetlanie funkcji

 samoczyszczenia.
  funkcja niedostępna 

 dla tej jednostki.
  wyświetlanie funkcji 

 cichej pracy.

wYŚwIETLANIE ON/Off
pojawia się, gdy jednostka 

jest włączona i znika, gdy jest 
wyłączona. 

wYŚwIETLANIE 
TRYBU ECO
wyświetla się po 
aktywacji funkcji 
eco

wYŚwIETLANIE BATERII
wykrywanie niskiego poziomu 
baterii.

wYŚw. TEMP. /
CZASOMIERZA/ 
PRędKOŚCI OBROTów 
wENTYLATORA
wyświetla nast. temp. 
domyślnie lub prędkość 
obrotową wentylatora lub 
czasomierz przy zastosowaniu 
funkcji czaSom. wł./
czaSom.wył.
zakres temperatur:
16-30 °c/60-86°f
zakres nast. czasomierza
0-24 godz.
zakres nast. obrotów 
wentylatora
au%-100%
wyświetlacz jest pusty, gdy 
działa funkcja wentylacji.

wYŚwIETLANIE BLOKAdY
wskazuje włączenie funkcji 
bloKady (niektóre jedn.)

wYŚwIETLANIE 
PRędKOŚCI OBROTOwEJ 
wENTYLATORA
wyświetla wybraną prędkość:

  1% - 10%
  11% - 20%
  21% - 30%

...................
  91% - 100% 
  auto

prędkości obrotowej 
wentylatora nie można 
regulować w trybie auto ani 
oSuSzenie.
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5. JAK KORZYSTAĆ Z POdSTAwOwYCh fUNKCJI

NASTAwIANIE TEMPERATURY

zakres temperatury roboczej dla jednostek to 16-30°c/60-
86°f. można zwiększać lub zmniejszać temperaturę skokowo 
o 1°c.

TRYB AUTOMATYCZNY

w trybie automatycznym, jednostka automatycznie wy-
bierze tryb chłodzenia, wentylacji, ogrzewania lub 
oSuSzenia na podstawie nastawionej temperatury.

wcisnąć przycisk mode [tryb] w celu wybrania trybu 1. 
automatycznego.
nastawić żądaną temperaturę korzystając z przycisku 2. 
temp ▲ lub temp ▼.
wcisnąć przycisk on/off w celu włączenia jednostki.3. 

prędKości obrotowe wentylatora nie można na-
stawić w trybie automatycznym. 

TRYB ChŁOdZENIA

nacisnąć przycisk tryb [mode] w celu wybrania trybu 1. 
chłodzenia.
nastawić żądaną temperaturę korzystając z przycisku 2. 
temp ▲ lub temp ▼.
wcisnąć przycisk fan [3. wentylacji] w celu wybrania 
prędkości obrotów wentylatora w zakresie au% - 100% 
łącznie z przyciskiem temp ▲ lub temp ▼.
wcisnąć przycisk on/off w celu włączenia jednostki.4. 
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TRYB OSUSZENIA 

nacisnąć przycisk mode [tryb] w celu wybrania trybu 1. 
oSuSzenia.
nastawić żądaną temperaturę korzystając z przycisku 2. 
temp ▲ lub temp ▼.
wcisnąć przycisk on/off w celu włączenia jednostki.3. 

prędKości obrotowe wentylatora nie można 
zmieniać w trybie oSuSzenia.

dZIAŁANIE wENTYLATORA

nacisnąć przycisk mode [tryb] w celu wybrania trybu 1. 
wentylacji.
wcisnąć przycisk fan [2. wentylacji] w celu wybrania 
prędkości obrotów wentylatora w zakresie au% - 100% 
łącznie z przyciskiem temp ▲ lub temp ▼.
wcisnąć przycisk on/off w celu włączenia jednostki.3. 

nie można nastawiać temperatury w trybie wentylacji. 
w przypadku nastawienia, na ekranie wyświetlacza pilota nie 
pojawi się temperatura. 
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TRYB OGRZEwANIA

nacisnąć przycisk mode [tryb] w celu wybrania trybu 1. 
ogrzewania.
nastawić żądaną temperaturę korzystając z przycisku 2. 
temp ▲ lub temp ▼.
wcisnąć przycisk fan [3. wentylacji] w celu wybrania 
prędkości obrotów wentylatora w zakresie au% - 100% 
łącznie z przyciskiem temp ▲ lub temp ▼.
wcisnąć przycisk on/off w celu włączenia jednostki.4. 

Spadek temperatury na zewnątrz może mieć negatywny 
wpływ na działanie funkcji ogrzewania. w takich przypad-
kach zalecamy korzystanie z klimatyzatora razem z innymi 
urządzeniami grzewczymi. 
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NASTAwIANIE fUNKCJI CZASOMIERZA

państwa klimatyzator posiada dwie funkcje związane z czasem:
czaSomierz wł. [timer on] – nastawia ilość czasu, po 
których jednostka włączy się automatycznie.
czaSomierz wył. [timer off] – nastawia ilość czasu, po 
których jednostka wyłączy się automatycznie.

Przykład: 
Nastawianie jednostki na włączenie po 2.5 godzinach.

fUNKCJA CZASOMIERZA wŁĄCZONY [TIMER ON]

funkcja czaSomierza wł. [timer on] pozwala na nasta-
wienie okresu czasu, po którym jednostka włączy się automa-
tycznie, np. kiedy wrócą państwo z pracy. funkcja czaSo-
mierza wł. [timer on] może być nastawiona jedynie, gdy 
jednostka jest w trybie off (wyłączona).

nacisnąć przycisk timer on. na wyświetlaczu pojawi się 1. 
i będzie błyskać   (czasomierz wł.). domyślnie na wyświe-
tlaczu pojawi się ostatni nastawiony okres czasu oraz „h” 
(wskazujące godziny).

 
UwAGA: liczba ta wskazuje okres czasu po bieżącym 
czasie, w którym jednostka ma się włączyć zgodnie z pań-
stwa żądaniem. np., jeśli nastawią państwo timer on na 
2,5 godz., na wyświetlaczu pojawi się „2.5 h”, a jednostka 
włączy się za 2,5 godz.

naciskać przycisk czasomierza lub temp 2. ▲ lub temp ▼ kil-
ka razy, aby nastawić żądany czas włączenia się jednostki.
odczekać 3 sekundy, po czym funkcja timer on zo-3. 
stanie aktywowana. na ekranie wyświetlacza ponownie 
pojawi się temperatura. wskaźnik   pozostanie włączony, 
a funkcja będzie aktywowana.

fUNKCJA CZASOMIERZ wYŁĄCZONY [TIMER Off]

Przykład: 
Nastawianie jednostki na wyłączenie po 5 godzinach.

funkcja timer off pozwala na nastawienie okresu czasu, 
po którym jednostka wyłączy się automatycznie, np. kiedy 
wstajemy rano. funkcja timer off może być nastawiona 
jedynie, gdy jednostka jest w trybie on (włączona)

nacisnąć przycisk czasomierza. na wyświetlaczu pojawi 1. 
się i będzie błyskać   (czasomierz wł.). domyślnie na wy-
świetlaczu pojawi się ostatni nastawiony okres czasu oraz 
„h” (wskazujące godziny).

 
UwAGA: liczba ta wskazuje okres czasu po bieżącym 
czasie, w którym jednostka ma się wyłączyć zgodnie 
z państwa żądaniem. np., jeśli nastawią państwo timer 
off na 5 godz., na wyświetlaczu pojawi się „5.0 h”, a jed-
nostka wyłączy się po 5 godzinach.

nacisnąć przycisk czasomierza lub temp 2. ▲ lub temp ▼ kil-
ka razy, aby nastawić żądany czas włączenia się jednostki.
3odczekać 3 sekundy, po czym funkcja timer off zo-3. 
stanie aktywowana. na ekranie wyświetlacza ponownie 
pojawi się temperatura. wskaźnik    pozostanie włączony, 
a funkcja będzie aktywowana.

UwAGA: przy nastawianiu funkcji timer on lub timer 
off do 10 godzin, czas będzie stopniowo zwiększany 
o 30 minut za każdym naciśnięciem. po 10 godzinach i do 
24 godzin, czas będzie wzrastał stopniowo o 1 godzinę. 
po 24 godzinach czasomierz powróci do wartości zerowej.
można wyłączyć którąkolwiek z funkcji poprzez nastawie-
nie czasomierza na „0.0 h”.
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• nacisnąć przycisk Set [naStawa], wybrany wskaźnik funk-
cyjny zaświeci się na wyświetlaczu, nacisnąć przycisk temp 
▲ lub temp ▼ w celu potwierdzenia. wskaźnik pozostanie 
włączony, a funkcja będzie aktywowana.

• aby odwołać wybraną funkcję, wykonać taką samą procedu-
rę jak wyżej.

fUNKCJA SNU 

funkcja Snu jest stosowana do zmniejszenia zużycia energii 
podczas snu (i nie jest potrzebna taka sama nastawa tempe-
ratury, aby czuć się komfortowo). funkcję tę można aktywo-
wać jedynie za pomocą pilota.
Szczegóły znajdują się w „działaniu funkcji snu” w „inStruK-
cji obSługi”

UwAGA: funkcja Snu nie jest dostępna w trybie wentyla-
tora ani oSuSzenia.

fUNKCJA fOLLOw ME (OPCJONALNA)

funkcja follow me umożliwia pilotowi pomiar temperatury 
w bieżącej lokalizacji i przesyłanie takiego sygnału do klima-
tyzatora co 3 minuty.

przy stosowaniu trybu auto, chłodzenia lub ogrzewa-
nia, pomiar temperatury otoczenia za pomocą pilota (zamiast 
samej jednostki wewnętrznej) umożliwi klimatyzatorowi zopty-
malizowanie temperatury wokół i zapewnienie maksymalnego 
komfortu.

fUNKCJA SAMOCZYSZCZENIA

bakterie przenoszone w powietrzu mogą rozmnażać się w wil-
goci wokół wymienników ciepła jednostki. przy regularnym 
używaniu, większość tej wilgoci wyparowuje. po naciśnięciu 
przycisku Self clean, jednostka wyczyści się automatycz-
nie. cykl czyszczenia trwa 30 minut, po czym jednostka wyłą-
czy się automatycznie.

z funkcji Self clean można korzystać tak często, jak chcemy.

UwAGA: funkcję można aktywować wyłącznie w trybie 
chłodzenia lub oSuSzenia.

6. JAK KORZYSTAĆ Z ZAAwANSOwANYCh fUNKCJI

Boost

SEt
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fUNKCJA ECO/GEAR

UwAGA: funkcja ta jest dostępna wyłącznie w trybie chło-
dzenia.
nacisnąć przycisk eco/gear, aby wprowadzić tryb energo-
oszczędny w następującej kolejności:
eco → gear (75%) → gear (50%) → poprzedni nastawio-
ny tryb → eco → …….

działanie funkcji ECO:
nacisnąć przycisk w trybie chłodzenia, a pilot wyre-• 
guluje temperaturę automatycznie do 24°c, automatycz-
ną prędkość obrotów wentylatora na energooszczędną 
(lecz jedynie, gdy nastawiona temperatura nie przekracza 
24°c). jeśli nastawiona temperatura przekracza 24°c, 
nacisnąć przycisk eco, a prędkość obrotów wentylatora 
zmieni się na automatyczną, a nastawiona temperatura 
pozostanie niezmieniona.

UwAGA: 
naciśnięcie przycisku on/off, zmiana trybu lub regu-• 
lacja nastawionej temperatury na mniejszą niż 24°c 
spowoduje zatrzymanie funkcji eco.
w trybie działania funkcji eco nastawiona temperatura • 
powinna wynosić 24°c lub więcej. może to spowodo-
wać niedostateczne chłodzenie. w przypadku braku 
komfortu, nacisnąć przycisk eco ponownie, aby za-
trzymać funkcję.

działanie funkcji GEAR:
nacisnąć przycisk, aby wprowadzić tryb energooszczędny • 
w następującej kolejności:
75% (do 75% zużycia energii elektrycznej)• 
50% (do 50% zużycia energii elektrycznej)• 
funkcja ta jest dostępna wyłącznie w trybie chłodzenia• .
w trybie działania funkcji gear, na wyświetlaczu pilota • 
będą wyświetlane naprzemiennie zużycie energii elek-
trycznej i nastawiona temperatura.

fUNKCJA CIChEJ PRACY

przytrzymać przycisk prędkości obrotów wentylatora ( ) przez 
2 sekundy, aby aktywować/odwołać tryb cichej pracy. jako, że 
sprężarka działa na niskich częstotliwościach, może to skutko-
wać niedostatecznym chłodzeniem i grzaniem (co ma zastoso-
wanie wyłącznie do klimatyzatora z funkcją cichej pracy.

fUNKCJA BOOST

funkcja boost sprawia, że jednostka pracuje wydajniej, aby 
uzyskać obecną temperaturę w możliwie najkrótszym czasie.

w przypadku wybrania funkcji boost w trybie chłodze-• 
nia, z jednostki wydostanie się silny powiew chłodnego po-
wietrza nastawiając uruchomienie procesu chłodzenia.
w przypadku wybrania funkcji boost w trybie ogrzewa-• 
nia, z jednostki wydostanie się silny powiew ciepłego po-
wietrza nastawiając uruchomienie procesu ogrzewania.
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fUNKCJA fP

gdy klimatyzator pracuje w trybie ogrzewania z nastawioną 
temperaturą 16°c (60°f), dwukrotne naciśnięcie przycisku  

 w ciągu dwóch sekund aktywuje ogrzewanie w temp. 8°c 
(46°f). na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej ukaże się „fp”.

PRZYCISK TEMP

nacisnąć i przytrzymać jednocześnie przyciski up i down 
przez 3 sekundy, aby zmienić skalę temperatury na wyświetla-
czu z  °c  na °f. 

fUNKCJA OdŚwIEżANIA ( ) (OPCJONALNA)

nacisnąć i przytrzymać jednocześnie przycisk boost i   przez 
2 sekundy w celu aktywowania funkcji odświeżania.

przy wprowadzeniu funkcji odświeżania, jonizator/plazmo-
wy filtr (w zależności od modelu) zostanie uruchomiony i wspo-
może usuwanie pyłu i nieczystości z powietrza.

SEt
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