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OPIS FUNKCJI I WSKAèNIKÓW

COOL

Ch∏odzi, zmniejsza wilgotnoÊç i filtruje powietrze, utrzymujàc
w pomieszczeniu ˝àdanà temperatur´.

HEAT

Ogrzewa i filtruje powietrze, utrzymujàc w pomieszczeniu ˝àdanà
temperatur´.

AUTO

Automatycznie prze∏àcza z ch∏odzenia na ogrzewanie lub
odwrotnie, zgodnie z zadanà temperaturà.

DRY

Zmniejsza wilgotnoÊç przy niewielkim sch∏odzeniu pomieszczenia.
Funkcja ta jest zalecana, je˝eli du˝a wilgotnoÊç utrzymuje si´
w ch∏odnym pomieszczeniu.

FAN

Utrzymywanie cyrkulacji przy jednoczesnym filtrowaniu powietrza
w pomieszczeniu.

AUTO FAN

Automatyczny wybór szybkoÊci wentylatora w zale˝noÊci
od temperatury panujàcej w pomieszczeniu. Wentylator
rozpoczyna prac´ z maksymalnà pr´dkoÊcià. W miar´ zbli˝ania
si´ do zadanej temperatury obroty wentylatora zmniejszajà si´,
powodujàc, ˝e ciszej on pracuje.

HOT KEEP

W funkcji HEAT, za∏àczonej jednoczeÊnie z AUTO FAN, przy
wy∏àczonej spr´˝arce wentylator nie pracuje, dopóki cyrkulujàcy
czynnik nie osiàgnie odpowiedniej temperatury. Funkcja ta chroni
przed niepotrzebnym wych∏adzaniem.

I FEEL

Wykorzystuje pomiar temperatury za pomocà czujnika
umieszczonego w pilocie. Umo˝liwia to dok∏adne
okreÊlenie warunków pracy klimatyzatora. Trzeba pami´taç,
aby podczas odczytywania temperatury pilot by∏ skierowany
w okno czytnika urzàdzenia wewn´trznego.

TIMER

Automatycznie w∏àcza i wy∏àcza klimatyzator w ciàgu doby.
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SLEEP

Funkcja opracowana w celu zwi´kszenia komfortu podczas snu.
W funkcji COOL powoduje wzrost temperatury o 1° C co godzin´
przez trzy godziny. Zapobiega to wych∏odzeniu organizmu podczas
snu. W funkcji HEAT dzia∏a odwrotnie, tzn. obni˝a temperatur´
o 1° C co godzin´. Funkcja SLEEP jest automatycznie wy∏àczana
po siedmiu godzinach i urzàdzenie przywraca pomieszczeniu
zaprogramowanà temperatur´.

AUTO FLAP

Automatycznie ustawia przepustnic´ powietrza w zale˝noÊci od
wybranej funkcji (COOL, HEAT, DRY lub FAN). Przy wy∏àczonym
klimatyzatorze, dla dope∏nienia estetyki, przepustnica ustawia si´
w pozycji zamkni´tej.

ROOM
TEMPERATURE

Pomiar temperatury w pomieszczeniu.

VERTICAL AIR
SWING

Powoduje równomierne rozprowadzanie powietrza z klimatyzatora
poprzez automatyczny ruch przepustnicy w kierunku góra-dó∏.

AIR DIRECTION
POSITIONING

Ustawienie przepustnicy w dowolnie wybranym
po∏o˝eniu.

FILTER
INDICATOR

Kontrolka filtru powietrza usytuowana na wyÊwietlaczu cz´Êci wewn´trznej;
zapalona oznacza koniecznoÊç wyczyszczenia filtru powietrza.

BUZZER
INDICATOR

Sygna∏ dêwi´kowy potwierdzajàcy otrzymanie komendy z pilota.
Funkcja ta mo˝e byç wy∏àczona na panelu wyÊwietlacza cz´Êci
wewn´trznej przyciskiem RESET.

ONE UNIT
OPERATION

Klimatyzator mo˝e byç w∏àczony w funkcji ogrzewania lub ch∏odzenia
bàdê wy∏àczony bezpoÊrednio z panela wyÊwietlacza cz´Êci
wewn´trznej.

3-MIN.
DELAYED RUN

Spr´˝arka jest zabezpieczona trzyminutowà przerwà przed
ponownym uruchomieniem.

MEMORY

Ostatnio zaprogramowane funkcje pozostajà
w pami´ci procesora nawet przy braku zasilania urzàdzenia.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
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1

W∏àczanie/wy∏àczanie

2

Wybieranie funkcji:
CH¸ODZENIE, OGRZEWANIE,
AUTOMATYCZNE
CH¸ODZENIE/OGRZEWANIE,
WENTYLACJA, OSUSZANIE

3

Funkcja I FEEL (pomiar
temperatury w miejscu pilota)

4

Regulacja obrotów wentylatora

5

Zwi´kszanie ˝àdanej
temperatury

6

Zmniejszanie ˝àdanej
temperatury

7

Funkcja SLEEP

8

Automatyczne ustawienie
przepustnicy powietrza

9

Ustawienie przepustnicy
powietrza

10

Wybieranie funkcji TIMER

11

Zwi´kszenie czasu w funkcji
TIMER

12

Zmniejszenie czasu w funkcji
TIMER

13

Ciek∏okrystaliczny wyÊwietlacz
funkcji

14

Czujnik temperatury

15

Diody LED nadajnika
podczerwieni

16

Pomiar temperatury
w pomieszczeniu

17

Programowanie czasu

18

Kasowanie ustawieƒ czasu

19

Blokowanie funkcji pilota
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ZASADY OBS¸UGI
W¸ÑCZANIE KLIMATYZATORA
NaciÊnij przycisk POWER (1), aby w∏àczyç
klimatyzator - kontrolka (B) na cz´Êci wewn´trznej
zaÊwieci si´. Zauwa˝, ˝e wyÊwietlacz pokazuje
ostatnio zaprogramowane funkcje klimatyzatora.
JeÊli chcesz je zmieniç, skorzystaj z dalszej
cz´Êci instrukcji.

Funkcja FAN – WENTYLOWANIE
Wyboru tej funkcji dokonuje si´ przyciskajàc
MODE (2). Pr´dkoÊç wentylatora ustawiamy
przyciskiem FAN (4).

Funkcja COOL – CH¸ODZENIE
Wyboru tej funkcji dokonuje si´ przyciskajàc
MODE (2). Pr´dkoÊç wentylatora wybieramy
przyciskajàc FAN (4), a odpowiednià temperatur´
ustawiamy przyciskami (5) i (6). Przy wybieraniu
tej funkcji przepustnica automatycznie ustawi si´
w pozycji optymalnej dla ch∏odzenia.

Funkcja COOL i AUTO FAN – CH¸ODZENIE
Z WENTYLATOREM W POZYCJI AUTO
Klimatyzator automatycznie rozpoczyna prac´
z najwi´kszà pr´dkoÊcià wentylatora, aby jak
najszybciej osiàgnàç ˝àdanà temperatur´, potem
pr´dkoÊç wentylatora zmniejszy si´. Utrzymanie
temperatury nast´puje przy cichej pracy
urzàdzenia.

Funkcja HEAT – OGRZEWANIE
Wyboru tej funkcji dokonuje si´ przyciskajàc
MODE (2). Pr´dkoÊç wentylatora wybieramy
przyciskajàc FAN (4), a odpowiednià temperatur´
ustawiamy przyciskami (5) i (6). Przy wybieraniu
tej funkcji przepustnica automatycznie ustawi si´
w pozycji optymalnej dla ogrzewania.
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Funkcja HEAT I AUTO FAN – OGRZEWANIE
Z WENTYLATOREM W POZYCJI AUTO
Klimatyzator automatycznie rozpoczyna prac´
z najwi´kszà pr´dkoÊcià wentylatora, aby jak
najszybciej osiàgnàç ˝àdanà temperatur´,
potem pr´dkoÊç wentylatora zmniejsza si´.
Utrzymanie temperatury nast´puje przy cichej
pracy urzàdzenia. W funkcji HEAT, jednoczeÊnie
za∏àczonej z AUTO FAN, przy wy∏àczonej
spr´˝arce wentylator nie pracuje, dopóki
cyrkulujàce powietrze nie osiàgnie odpowiedniej
temperatury. Ta funkcja chroni przed
niepotrzebnym wych∏adzaniem.

Funkcja AUTO COOL/HEAT – AUTOMATYCZNE
CH¸ODZENIE/OGRZEWANIE
Wyboru tej funkcji dokonuje si´ przyciskajàc
MODE (2). Pr´dkoÊç wentylatora wybieramy
przyciskajàc FAN (4), a odpowiednià temperatur´
ustawiamy przyciskami (5) i (6). Przy wybieraniu
tej funkcji przepustnica automatycznie ustawi si´
w pozycji optymalnej dla ch∏odzenia lub
ogrzewania. Przy uruchomieniu klimatyzator
automatycznie wybierze odpowiednià funkcj´
w zale˝noÊci od temperatury panujàcej
w pomieszczeniu.

Funkcja DRY – ZMNIEJSZENIE WILGOTNOÂCI
Wyboru tej funkcji dokonuje si´ przyciskajàc
Mode (2), a odpowiednià temperatur´ ustawiamy
przyciskami (5) i (6). W funkcji DRY wentylator,
niezale˝nie od wczeÊniejszego ustawienia
(widocznego na wyÊwietlaczu pilota), pracuje
z mo˝liwymi przerwami, na najmniejszych obrotach.
Pozwala to uniknàç przech∏odzenia pomieszczenia.
Przy wybieraniu tej funkcji przepustnica
automatycznie ustawia si´ w pozycji optymalnej.

WYBÓR TEMPERATURY
Odpowiednià temperatur´, której wartoÊç jest
pokazywana na wyÊwietlaczu pilota
w stopniach Celsjusza, wybieramy pos∏ugujàc
si´ przyciskami (5) i (6).
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Funkcja I FEEL
Funkcj´ wybieramy przyciskiem I FEEL (3).
Na wyÊwietlaczu pojawi si´ symbol termometru.
Ustawiamy odpowiednià temperatur´. Upewnijmy si´,
czy pilot skierowany jest w okno wyÊwietlacza
cz´Êci wewn´trznej. Czujnik temperatury (14)
nie mo˝e byç nara˝ony na bezpoÊrednie dzia∏anie
êróde∏ takich, jak lampy, grzejniki, s∏oƒce itp., czy
te˝ ciàgów powietrza. Mog∏yby one zniekszta∏ciç
pomiar temperatury.

BLOKADA FUNKCJI
NaciÊni´cie przycisku LOCK (19) powoduje
zablokowanie (brak mo˝liwoÊci zmiany) zadanych
funkcji. Odwo∏anie polecenia nast´puje przez
ponowne naciÊni´cie przycisku LOCK (19).

PROGRAMOWANIE CZASU
Przyciskiem TIMER (10) wybieramy jednà z pi´ciu
mo˝liwoÊci tej funkcji. W czasie programowania
tej funkcji powinna paliç si´ kontrolka (C)
na wyÊwietlaczu cz´Êci wewn´trznej.

I. TIMER ON
W okienku Êwieci si´ ON i symbol zegara
- urzàdzenie w∏àczy si´ po zaprogramowanym
czasie. Czas mo˝e byç zmieniony
przyciskami (11) i (12).

II. TIMER OFF
W okienku TIMER Êwieci si´ OFF i symbol
zegara - urzàdzenie wy∏àczy si´ po
zaprogramowanym czasie. Czas mo˝e byç
zmieniony przyciskami (11) i (12).

IV. CLEAR
Przycisk CLEAR (18) s∏u˝y do wy∏àczania
wszystkich funkcji typu TIMER.

III. TIMER ON/OFF
W okienku Êwieci si´ ON i OFF - urzàdzenie
w∏àcza si´ i wy∏àcza automatycznie zgodnie
z zaprogramowanymi godzinami. Czas mo˝e
byç zmieniony przyciskami (11) i (12).
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Funkcja SLEEP
Funkcj´ wybieramy przyciskiem SLEEP (7).
Po uruchomieniu tej funkcji klimatyzator b´dzie
pracowa∏ 7 godzin, a nast´pnie automatycznie
wy∏àczy si´. Je˝eli w tym samym czasie
aktywna b´dzie funkcja TIMER, wówczas
klimatyzator b´dzie si´ w∏àcza∏
i wy∏àcza∏ wg zadanych parametrów.

ROOM – WYÂWIETLANIE TEMPERATURY
W POMIESZCZENIU
Aktualnà temperatur´ w pomieszczeniu mo˝na
odczytaç na wyÊwietlaczu pilota po naciÊni´ciu
przycisku ROOM (8). W celu zachowania
wyÊwietlania temperatury nale˝y przytrzymaç
przycisk ROOM przez oko∏o
5 sekund.

NASTAWIANIE AKTUALNEJ GODZINY
Po w∏o˝eniu baterii do pilota na wyÊwietlaczu
w miejscu godziny b´dzie migota∏ sygna∏
00:00 lub 12:00 AM. W celu ustawienia czasu
nale˝y pos∏u˝yç si´ przyciskami (11) i (12),
a nast´pnie nacisnàç przycisk SET (17).
Aby zmieniç ustawienie zegara, nale˝y
przytrzymaç przycisk SET (17) przez oko∏o 5 sek.,
a nast´pnie postàpiç wg powy˝szego opisu.

WY¸ÑCZENIE KLIMATYZATORA
Klimatyzator wy∏àczamy przyciskiem POWER.
Kontrolka (B) na wyÊwietlaczu cz´Êci
wewn´trznej b´dzie wy∏àczona, natomiast
kontrolka (A) b´dzie si´ pali∏a, oznaczajàc stan
gotowoÊci do przyjmowania poleceƒ z pilota.

DZIA¸ANIE BEZ PILOTA
Urzàdzenie mo˝e byç w∏àczane w funkcj´
ch∏odzenia lub ogrzewania albo zupe∏nie wy∏àczane
przyciskiem MODE (F) na panelu sterowania cz´Êci
wewn´trznej (wyÊwietlacz). Kontrolki (E) lub (G)
zapalà si´ odpowiednio do rodzaju za∏àczonej
funkcji.

MODE RESET

COOL

E

HEAT.

F

G

H
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AUTOMATYCZNE ZABEZPIECZENIA

Klimatyzator posiada pe∏nà automatyk´ zabezpieczajàcà urzàdzenie o ka˝dej porze roku bez wzgl´du
na temperatur´ zewn´trznà. Niektóre z tych zabezpieczeƒ zosta∏y przedstawione poni˝ej:

FUNKCJA

WARUNKI PRACY

ZABEZPIECZENIE PRZED

Ch∏odzenie
i zmniejszanie
wilgotnoÊci

Niska temperatura
zewn´trzna

Zamarzaniem parownika

Wy∏àczenie wentylatora
cz´Êci wewn´trznej po
rozpocz´ciu
odszraniania si´
wymiennika. Powraca do
pracy automatycznie.

Wysoka temperatura
zewn´trzna

Przegrzaniem spr´˝arki

Wy∏àcza spr´˝ark´ przy
zbyt du˝ej temperaturze
skraplania. Powraca do
pracy automatycznie.

Niska temperatura
zewn´trzna

Oblodzeniem spr´˝arki

Odwraca na krótko prac´
urzàdzenia z ogrzewania
na ch∏odzenie w celu
odszronienia wymiennika
zewn´trznego.

Wysoka temperatura
wewn´trzna
lub zewn´trzna

Przegrzaniem parownika

Ogrzewanie
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SPOSÓB DZIA¸ANIA
ZABEZPIECZENIA

Wy∏àcza wentylator
wewn´trzny i spr´˝ark´
po osiàgni´ciu wysokiej
temperatury w wymienniku
wewn´trznym. Powraca
do pracy automatycznie.

PRAKTYCZNE PORADY
● Nastaw wymaganà temperatur´. Zbyt niska temperatura w pomieszczeniu
wp∏ywa niekorzystnie na zdrowie oraz zwi´ksza pobór energii.
Nale˝y unikaç cz´stych zmian nastawieƒ temperatury.

● Podczas ch∏odzenia nale˝y unikaç silnego nas∏onecznienia pomieszczenia
oraz stosowania dodatkowych êróde∏ ciep∏a.

● Upewnij si´, czy kierownice powietrza skierowane sà prawid∏owo:
– horyzontalnie przy ch∏odzeniu,
– pionowo przy ogrzewaniu.

● Ustaw nadmuch powietrza manualnie (lewo/prawo) tak, aby zapewniç
maksymalny komfort.

● Nale˝y pami´taç o okresowym przewietrzeniu pomieszczenia.

● W przypadku zaniku zasilania parametry pracy zostajà zachowane
a˝ do ponownego uruchomienia. Wyjàtek stanowi funkcja TIMER
(zostaje usuni´ta).

● Po w∏àczeniu klimatyzatora nale˝y odczekaç oko∏o 3 minuty na rozpocz´cie
pracy przez spr´˝ark´.

● Funkcji DRY (OSUSZANIE) nale˝y u˝ywaç w zakresie temperatur 20°-27°C.
Poza tym zakresem zabezpieczenia mogà wy∏àczyç klimatyzator.

● Je˝eli wilgotnoÊç powietrza przekracza 80%, istnieje mo˝liwoÊç przelania si´
skroplonej wody w klimatyzatorze.
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ZANIM ZADZWONISZ DO SERWISU
Przed skontaktowaniem si´ z serwisem nale˝y sprawdziç, czy:
PROBLEM

PRZYCZYNA

SPOSÓB USUNI¢CIA

● Klimatyzator nie pracuje. Kontrolka
STAND-BY nie Êwieci si´.

❏ Brak zasilania.

■ Sprawdê zasilanie.

● Klimatyzator nie pracuje.
Kontrolka STAND-BY Êwieci si´.

❏ Nieprawid∏owe dzia∏anie
pilota.

■ Sprawdê baterie.
■ Spróbuj z bli˝szej
odleg∏oÊci.
■ Uruchom klimatyzator
manualnie.

● Klimatyzator nie odpowiada
prawid∏owo na sygna∏y z pilota.

● Powietrze nie jest wydmuchiwane
z klimatyzatora.

❏ Sygna∏ IR nie dociera.

■ Sprawdê, czy na
drodze sygna∏u IR
nie ma przeszkód.

❏ Odleg∏oÊç pomi´dzy pilotem
a klimatyzatorem jest zbyt
du˝a lub kàt zbyt ostry.

■ Zmniejsz dystans.

❏ Odbiornik sygna∏u IR jest
zbyt mocno oÊwietlony.

■ Os∏oƒ odbiornik.

❏ W∏àczone jest
odszranianie.

■ Normalne zjawisko
przy ogrzewaniu.

❏ Klimatyzator ustawiony jest
w funkcji AUTO FAN.

■ Normalna praca
przy osuszaniu.

❏ Zbyt du˝e przech∏odzenie
przy osuszaniu.

● Ch∏odzenie, osuszanie, ogrzewanie,
spr´˝arka nie startuje natychmiast.

❏ 3-minutowe
zabezpieczenie spr´˝arki.

■ Normalna praca.

● Klimatyzator pracuje niewydajnie.

❏ Nieprawid∏owo ustawiona
temperatura.

■ Ustaw prawid∏owo
temperatur´.

❏ WydajnoÊç urzàdzenia jest
êle dobrana.

■ Skontaktuj si´
z serwisem.

❏ Filtry wymagajà
oczyszczenia.

■ OczyÊç filtry i wciÊnij
przycisk RESET.

● Âwieci si´ kontrolka FILTER.
17

