
ON/OFF
włącza lub wyłącza jednostkę

SET

Przed użyciem nowego klimatyzatora należy zapoznać się z obsługą pilota zdalnego 
sterowania. Poniżej zamieszczono zwięzłą instrukcję obsług samego pilota. Instrukcje 
dotyczące obsługi klimatyzatora znajdują się w dziale Jak korzystać z podstawowych funkcji?

UWAGA

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

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 MODE [TRYB] 

PRZYCISK
uruchamia i zatrzymuje 
poziomy automatyczny 
nawiew wahadłowy

PRZYCISK
uruchamia i zatrzymuje 
pionowy automatyczny nawiew 
wahadłowy

NASTAWA
przełącza funkcje 
w następujący sposób:
Sen(     )→
oczyszczenie (     )
wybrany symbol wyświetli się, 
wcisnąć OK, aby zatwierdzić

PREDKOŚĆ 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.

PRZYCISK 
przycisk włącza i wyłącza funkcję 
delikatnego chłodzenia w kolejności: 
Breeze Away->Breeze Mild -> 
Breezeless Cancel ->
Breeze Away...(funkcja dostępna 
tylko w trybie chłodzenia)

PRZYCISK  BOOST
umożliwia osiągnięcie przez 
jednostkę nastawionej temp. w 
możliwie najkrótszym czasie.
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PRZYCISK
włącza i wyłącza wyświetlacz 

LED jedn. wew . oraz 
brzęczyk klimatyzacji tworząc 
komfortowe i ciche warunki w 

pomieszczeniu.

FollowMe (    ) →

zmiany trybu działania w 
następujący sposób: 

auto > chłodzenie > osuszanie >
ogrzewanie > wentylacja 

anna.zalewska
Podświetlony
wielką

anna.zalewska
Podświetlony
wielką

anna.zalewska
Podświetlony
drukowanymi



JAK DZIAŁA DANA FUNKCJA? JAK DZIAŁA DANA FUNKCJA?

Prosimy o odniesienie do dziağu Jak korzystaĺ podstawo-
wych funkcji? oraz Jak korzystaĺ z zaawansowanych funkcji? 
w celu uzyskania szczeg·ğowych informacji odnoŜnie obsğugi 
klimatyzatora.

Å Pilota naleŨy uŨywaĺ w odlegğoŜci do 8 metr·w od jednostki.
Å Jednostka wyda dŦwiňk po otrzymaniu sygnağu z pilota.
Å Zasğony, inne materiağy i bezpoŜrednie promienie sğoneczne
mogŃ zakğ·caĺ pracň odbiornika sygnağu podczerwonego.

Å WyciŃgnŃĺ baterie, jeŜli pilot nie ma byĺ uŨywany przez
okres dğuŨszy niŨ 2 miesiŃce.

Å Projekt przycisk·w na paŒstwa jednostce moŨe siň nieco
r·Ũniĺ od wskazanego na przykğadzie.

Å JeŜli jednostka wewnňtrzna nie posiada danej funkcji, wci-
Ŝniňcie stosownego przycisku takiej funkcji na pilocie nie
przyniesie Ũadnego skutku.

INSTALACJA I WYMIANA BATERII 

Do klimatyzatora doğŃczono dwie baterie AAA. Prosimy o 
zainstalowanie baterii w pilocie przed uŨyciem.
1. WysunŃĺ tylnŃ pokrywň pilota kierujŃc jŃ w d·ğ w celu wy-

eksponowania komory baterii.
2. Zainstalowaĺ baterie zwracajŃc uwagň, aby dopasowaĺ

bieguny (+) i (-) z symbolami wewnŃtrz komory.
3. WsunŃĺ pokrywň tylnŃ na miejsce.

Uwagi dotyczące baterii

WysunŃĺ tylnŃ pokrywň pilota w celu zainstalowanie baterii

W celu zapewnienia optymalnego dziağania:
Å NIE mieszaĺ starych baterii z nowymi ani baterii r·Ũnych
typ·w.

Å NIE pozostawiaĺ baterii w pilocie, jeŜli nie planuje siň uŨy-
wania urzŃdzenia przez okres dğuŨszy niŨ 2 miesiŃce.

UTYLIZACJA BATERII

Nie utylizowaĺ baterii razem z niesortowanymi odpadami ko-
munalnymi. Prosimy o zapoznanie siň z lokalnymi przepisami 
prawa dotyczŃcymi wğaŜciwej utylizacji baterii. 
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OBSŁUGA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

SPECYFIKACJA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

model RG58N2(B2H)/BGEF

napięcie znamionowe 3,0V (suche baterie R03/LR03 x 2)

zakres przesyłania sygnału 8 m

środowisko -5°C ~ 60°C



WSKAŹNIK PRZEKAZYWANIA 
zapala siň w momencie 

przesğania sygnağu przez pilota
do jedn. wewn.

WYŚWIETLANIE TRYBU 
wyŜwietlanie bieŨŃcego 

trybu, w tym:

WYŚWIETLANIE ON/OFF
pojawia siň, gdy jednostka 

jest wğŃczona i znika, gdy jest 
wyğŃczona. 

WYŚWIETLANIE 
TRYBU ECO  
wyŜwietla siň po 
aktywacji funkcji eco

WYŚWIETLANIE BATERII 
wykrywanie niskiego poziomu 
baterii.

WYŚWIETLANIE PRĘDKOŚCI 
OBROTOWEJ WENTYLATORA 
wyŜwietla wybranŃ prňdkoŜĺ:

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

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

AUTO    

PrňdkoŜci obrotowej 
wentylatora nie moŨna 
regulowaĺ w trybie AUTO 
ani OSUSZANIE.
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WSKAŻNIKI NA EKRANIE LCD PILOTA

CZASOMIERZ WŁ.         ON  
wyŜwietla, gdy czasomierz jest 
nastawiony na wğŃczenie.

CZASOMIERZ WYŁ.       OFF  
wyŜwietla, gdy czasomierz jest 
nastawiony na wyğŃczenie.

WYŚW . TEMP. 
CZASOMIERZA / PRĘDKOŚCI 
OBROTÓW WENTYLATORA 
wyŜwietla nast. temp. 
domyŜlnie lub prňdkoŜĺ 
obrotowŃ wentylatora lub 
czasomierz przy zastosowaniu 
funkcji CZASOM. WŁ./ 
CZASOM. WYŁ.
Zakres temperatur: 
16-30 ÁC / 60-86ÁF 
Zakres nast. czasomierza 
0-24 godz. 
Zakres nast. obrot·w 
wentylatora 
AU% - 100%
wyŜwietlacz jest pusty, gdy 
dziağa funkcja WENTYLACJI.

wyświetlanie Breeze Away 

wyświetlanie Breeze Mild 

wyświetlanie Breezeless

funkcja niedostępna dla tego modelu

WYŚWIETLANIE BLOKADY  
funkcja niedostępna dla tego modelu

wyŜwietlanie trybu snu  

wyŜwietlanie trybu boost 

wyŜwietlanie funkcji follow me 

funkcja niedostępna dla tego modelu 

wyŜwietlanie funkcji cichej pracy 

funkcja niedostępna dla tego modelu 

wyświetlanie funkcji aktywne 

czyszczenie

wyświetlanie poziomego autom. 

nawiewu wahadłowego

wyświetlanie pionowego autom. 

nawiewu wahadłowego

anna.zalewska
Podświetlony
suń

anna.zalewska
Podświetlony
AUTO

anna.zalewska
Podświetlony
wielką



NASTAWIANIE TEMPERATURY

Zakres temperatury roboczej dla jednostek to 16-30ÁC/60-86°F. 
MoŨna zwiňkszaĺ lub zmniejszaĺ temperaturň skokowo o 0,5/1ÁC.

TRYB AUTOMATYCZNY

W trybie automatycznym, jednostka automatycznie wybie -
rze tryb chğodzenia, wentylacji, ogrzewania lub osuszania 
na podstawie nastawionej temperatury. 
1. WcisnŃĺ przycisk MODE [tryb] w celu wybrania trybu

automatycznego.
2. Nastawiĺ ŨŃdanŃ temperaturň korzystajŃc z przycisku

Temp ▲ lub Temp ▼.
3. WcisnŃĺ przycisk ON/OFF w celu wğŃczenia jednostki.

TRYB CHŁODZENIA

1. NacisnŃĺ przycisk Tryb [MODE] w celu wybrania trybu
chğodzenia.

2. Nastawiĺ ŨŃdanŃ temperaturň korzystajŃc z przycisku
Temp ▲ lub Temp ▼.

3. WcisnŃĺ przycisk FAN [wentylacji] w celu wybrania
prňdkoŜci obrot·w wentylatora w zakresie AU% - 100%
ğŃcznie z przyciskiem Temp ▲ lub Temp ▼.

4. WcisnŃĺ przycisk ON/OFF w celu wğŃczenia jednostki.
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Prędkości obrotowej wentylatora nie moŨna nastawić w 
trybie osuszenia.



TRYB OSUSZENIA 

1. NacisnŃĺ przycisk MODE [tryb] w celu wybrania trybu
osuszenia.

2. Nastawiĺ ŨŃdanŃ temperaturň korzystajŃc z przycisku
Temp ƶ lub Temp Ƹ.

3. WcisnŃĺ przycisk ON/OFF w celu wğŃczenia jednostki.

Prędkości obrotowej wentylatora nie moŨna zmieniać w 
trybie osuszenia.

DZIAŁANIE WENTYLATORA

1. NacisnŃĺ przycisk MODE [tryb] w celu wybrania
     trybu wentylacji.
2. WcisnŃĺ przycisk FAN [wentylacji] w celu wybrania

prňdkoŜci obrot·w wentylatora w zakresie AU% - 100%
ğŃcznie z przyciskiem Temp ▲ lub Temp ▼.

3. WcisnŃĺ przycisk ON/OFF w celu wğŃczenia jednostki.

Nie moŨna nastawiaĺ temperatury w trybie wentylacji. W 
przypadku nastawienia, na ekranie wyŜwietlacza pilota nie 
pojawi siň temperatura. 
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TRYB OGRZEWANIA

1. NacisnŃĺ przycisk MODE [tryb] w celu wybrania trybu
ogrzewania.

2. Nastawiĺ ŨŃdanŃ temperaturň korzystajŃc z przycisku
Temp ▲ lub Temp ▼.

3. WcisnŃĺ przycisk FAN [wentylacji] w celu wybrania
prňdkoŜci obrot·w wentylatora w zakresie AU% - 100%
ğŃcznie z przyciskiem Temp ▲ lub Temp ▼.

4. WcisnŃĺ przycisk ON/OFF w celu wğŃczenia jednostki.

Spadek temperatury na zewnŃtrz moŨe mieĺ negatywny 
wpğyw na dziağanie funkcji ogrzewania. W takich przypad-
kach zalecamy korzystanie z klimatyzatora razem z innymi 
urzŃdzeniami grzewczymi. 
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NASTAWIANIE FUNKCJI CZASOMIERZA

PaŒstwa klimatyzator posiada dwie funkcje zwiŃzane z czasem: 
Czasomierz wğ. [TIMER ON] ï nastawia iloŜĺ czasu, po 
kt·rych jednostka wğŃczy siň automatycznie.
Czasomierz wyğ. [TIMER OFF] ï nastawia iloŜĺ czasu, po 
kt·rych jednostka wyğŃczy siň automatycznie.

Przykład: 
Nastawianie jednostki na włączenie po 2.5 godzinach.

FUNKCJA CZASOMIERZA WŁĄCZONY [TIMER ON]

Funkcja czasomierz wğ. [TIMER ON] pozwala na nastawienie 
okresu czasu, po kt·rym jednostka wğŃczy siň automatycznie, 
np. kiedy wr·cŃ paŒstwo z pracy. Funkcja czasomierza wğ. 
[TIMER ON] moŨe byĺ nastawiona jedynie, gdy jednostka jest 
w trybie OFF (wyğŃczona).

1. NacisnŃĺ przycisk TIMER ON. Na wyŜwietlaczu pojawi siň
i bňdzie bğyskaĺ   (czasomierz wğ.) domyŜlnie na wyŜwie -
tlaczu pojawi siň ostatni nastawiony okres czasu oraz 
Ăhò (wskazujŃce godziny).
UWAGA: liczba ta wskazuje okres czasu po bieŨŃcym 
czasie, w kt·rym jednostka ma siň wğŃczyĺ zgodnie z 
Państwa ŨŃdaniem. Np., jeŜli nastawiŃ PaŒstwo TIMER ON 
na 2,5 godz., na wyŜwietlaczu pojawi siň Ă2.5 hò, a 
jednostka wğŃczy siň za 2,5 godz.

Naciskaĺ przycisk czasomierza lub Temp ▲ lub Temp ▼    
kilka razy, aby nastawiĺ ŨŃdany czas wğŃczenia siň jednostki.

Odczekaĺ 3 sekundy, po czym funkcja TIMER ON zostanie 
aktywowana. Na ekranie wyŜwietlacza ponownie pojawi siň 
temperatura, wskaŦnik   pozostanie wğŃczony, a funkcja 
bňdzie aktywowana.

FUNKCJA CZASOMIERZ WYŁĄCZONY [TIMER OFF]

Przykład: 
Nastawianie jednostki na wyłączenie po 5 godzinach.

Funkcja TIMER OFF pozwala na nastawienie okresu czasu, 
po kt·rym jednostka wyğŃczy siň automatycznie, np. kiedy 
wstajemy rano, funkcja TIMER OFF moŨe byĺ nastawiona 
jedynie, gdy jednostka jest w trybie ON (wğŃczona).

1. NacisnŃĺ przycisk czasomierza, na wyŜwietlaczu pojawi
siň i bňdzie bğyskaĺ   (czasomierz wğ.). DomyŜlnie na wy -
Ŝwietlaczu pojawi siň ostatni nastawiony okres czasu oraz 
Ăhò (wskazujŃce godziny).
UWAGA: liczba ta wskazuje okres czasu po bieŨŃcym 
czasie, w kt·rym jednostka ma siň wyğŃczyĺ zgodnie z 
PaŒstwa ŨŃdaniem. Np., jeŜli nastawiŃ PaŒstwo TIMER 
OFF na 5 godz., na wyŜwietlaczu pojawi siň Ă5.0 hò, a 
jednostka wyğŃczy siň po 5 godzinach.

2. NacisnŃĺ przycisk czasomierza lub Temp ▲ lub Temp ▼
     kilka razy, aby nastawiĺ ŨŃdany czas wğŃczenia siň jednostki.
3. Odczekaĺ 3 sekundy, po czym funkcja TIMER OFF zostanie

aktywowana. Na ekranie wyŜwietlacza ponownie 
pojawi siň temperatura. WskaŦnik pozostanie wğŃczony,
a funkcja bňdzie aktywowana.

UWAGA: przy nastawianiu funkcji TIMER ON lub TIMER 
OFF do 10 godzin, czas bňdzie stopniowo zwiňkszany
o 30 minut za kaŨdym naciŜniňciem. Po 10 godzinach i do 
24 godzin, czas bňdzie wzrastağ stopniowo o 1 godzinň. 
Po 24 godzinach czasomierz powr·ci do wartoŜci zerowej. 
MoŨna wyğŃczyĺ kt·rŃkolwiek z funkcji poprzez 
nastawienie czasomierza na Ă0.0 hò.
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Jednoczesne ustawianie funkcji TIMER ON i TIMER OFF.
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Å NacisnŃĺ przycisk SET [nastawia], wybrany wskaŦnik funk-
cyjny zaŜwieci siň na wyŜwietlaczu, nacisnŃĺ przycisk Temp
▲ lub Temp ▼ w celu potwierdzenia. WskaŦnik pozostanie
wğŃczony, a funkcja bňdzie aktywowana.

Å Aby odwoğaĺ wybranŃ funkcjň, wykonaĺ takŃ samŃ procedurň 
jak wyŨej.

FUNKCJA SNU 

Funkcja Snu jest stosowana do zmniejszenia zuŨycia energii 
podczas snu (i nie jest potrzebna taka sama nastawa tempe-
ratury, aby czuĺ siň komfortowo). Funkcjň tň moŨna aktywo-
waĺ jedynie za pomocŃ pilota. Szczeg·ğy znajdujŃ siň w 
ĂDziağaniu funkcji snuò  w ĂInstrukcji obsğugi". 

UWAGA: funkcja Snu nie jest dostňpna w trybie wentylatora 
ani osuszania.

FUNKCJA FOLLOW ME (OPCJONALNA)

Funkcja FOLLOW ME umoŨliwia pilotowi pomiar temperatury 
w bieŨŃcej lokalizacji i przesyğanie takiego sygnağu do klima-
tyzatora co 3 minuty.

Przy stosowaniu trybu AUTO, chğodzenia lub ogrzewania, 
pomiar temperatury otoczenia za pomocŃ pilota (zamiast samej 
jednostki wewnňtrznej) umoŨliwi klimatyzatorowi zopty-
malizowanie temperatury wok·ğ i zapewnienie maksymalnego 
komfortu.

FUNKCJA AKTYWNE CZYSZCZENIE

Funkcja służy do czyszczenia parownika klimatyzatora, aby 
zapobiec zamarzaniu. Po naciŜniňciu przycisku ACTIVE 
CLEAN, na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawi się 
"CL" jednostka wyczyŜci siň automatycznie. Cykl czyszczenia 
trwa 20 - 45 minut, po czym jednostka wyğŃczy siň 
automatycznie.
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FUNKCJA ECO/GEAR

UWAGA: funkcja ta jest dostňpna wyğŃcznie w trybie 
chğodzenia.
NacisnŃĺ przycisk ECO/GEAR, aby wprowadziĺ tryb energo-
oszczňdny w nastňpujŃcej kolejnoŜci:
ECO Ÿ GEAR (75%) Ÿ GEAR (50%) Ÿ poprzedni 
nastawiony tryb Ÿ ECO Ÿ éé.

działanie funkcji ECO:
Å NacisnŃĺ przycisk w trybie chğodzenia, a pilot wyreguluje 

temperaturň automatycznie do 24ÁC, automatycznŃ 
prňdkoŜĺ obrot·w wentylatora na energooszczňdnŃ (lecz 
jedynie, gdy nastawiona temperatura nie przekracza 24Á
C). JeŜli nastawiona temperatura przekracza 24ÁC,
nacisnŃĺ przycisk ECO, a prňdkoŜĺ obrot·w wentylatora
zmieni siň na automatycznŃ, a nastawiona temperatura
pozostanie niezmieniona.
UWAGA:
Å NaciŜniňcie przycisku ON/OFF, zmiana trybu lub regu-

lacja nastawionej temperatury na mniejszŃ niŨ 24ÁC
spowoduje zatrzymanie funkcji ECO.

Å W trybie dziağania funkcji ECO nastawiona
temperatura powinna wynosiĺ 24ÁC lub wiňcej. MoŨe
to spowodowaĺ niedostateczne chğodzenie, w
przypadku braku komfortu, nacisnŃĺ przycisk ECO
ponownie, aby zatrzymaĺ funkcjň.

działanie funkcji GEAR:
Å NacisnŃĺ przycisk, aby wprowadziĺ tryb energooszczňdny

w nastňpujŃcej kolejnoŜci:
Å 75% (do 75% zużycia energii elektrycznej)
Å 50% (do 50% zużycia energii elektrycznej)
Å Funkcja ta jest dostňpna wyğŃcznie w trybie chłodzenia.
Å W trybie dziağania funkcji GEAR, na wyŜwietlaczu pilota

bňdŃ wyŜwietlane naprzemiennie zuŨycie energii elek-
trycznej i nastawiona temperatura.
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FUNKCJA CICHEJ PRACY

Przytrzymaĺ przycisk prňdkoŜci obrot·w wentylatora ( ) przez 2 
sekundy, aby aktywowaĺ/odwoğaĺ tryb cichej pracy. Jako, Ũe 
sprňŨarka dziağa na niskich czňstotliwoŜciach, moŨe to skutko-
waĺ niedostatecznym chğodzeniem i grzaniem (co ma zastoso-
wanie wyğŃcznie do klimatyzatora z funkcjŃ cichej pracy).

FUNKCJA BOOST

Funkcja BOOST sprawia, Ũe jednostka pracuje wydajniej, aby 
uzyskaĺ obecnŃ temperaturň w moŨliwie najkr·tszym czasie.
Å W przypadku wybrania funkcji BOOST w trybie chğodzenia, z 

jednostki wydostanie siň silny powiew chğodnego powietrza 
nastawiajŃc uruchomienie procesu chğodzenia.

Å W przypadku wybrania funkcji BOOST w trybie ogrzewania, 
z jednostki wydostanie siň silny powiew ciepğego powietrza 
nastawiajŃc uruchomienie procesu ogrzewania.

Służy do uruchamiania lub zatrzymania pionowego ruchu 
żaluzji i ustawienia pożądanego lewy/prawy kierunku 
przepływu powietrza. Żaluzja pionowa zmienia kąt o 6 stopni. 
Przytrzymaj przycisk dłużej niż 2 sek. funkcja automatycznego 
wychylania żaluzji pionowej jest aktywowana.

WACHLOWANIE POZIOME

WACHLOWANIE PIONOWE

Służy do  uruchamiania lub zatrzymywania poziomego ruchu 
żaluzji lub ustawienia żądanego kierunku przepływu powietrza 
w górę/w dół. Żaluzja zmienia kąt o 6 stopni. Przytrzymaj 
przycisk dłużej niż 2 sek. - żaluzja będzie się automatycznie 
poruszać w górę i w dół.
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