
Klimatyzator typu split

Instrukcja dla:

Pompa ciepła A2A typu split Innova

Model: IGZL09NI/O-1

IGZL12NI/O-1

IGZL18NI/O-1

IGZL24NI/O-1

WAŻNE:
Przeczytaj uważnie instrukcję przed instalacją lub podłączeniem zestawu Smart.

Pamiętaj, aby zapisać instrukcję na przyszłość.

PL
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UWAGA

Wlot powietrza 
Panel 
Filtr

Przycisk aux

Żaluzja pozioma
Wylot powietrza

(Zawartość lub lokalizacja wyświetlacza mogą różnić się 
od tych rysunku, porównaj je z posiadanym produktem)

Pilot

Rzeczywisty produkt może różnić się od tego rysunku, porównaj go z posiadanym produktem.

Wyświetlacz

Jednostka wewnętrzna

Nazwy części
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W niektórych modelach:

W niektórych modelach:

W niektórych modelach:

W niektórych modelach:

W niektórych modelach:

W niektórych modelach:

Wskaźnik
chłodzenia

Wskaźnik
zasilania

Okienko
odbiornika

Wskaźnik
ogrzewania

Wskaźnik
temperatury

Wskaźnik
osuszania Wyświetlacz

Wskaźnik
temperatury

Wskaźnik
ogrzewania

Wskaźnik
chłodzenia

Wskaźnik
zasilania

Wskaźnik
osuszania

Wyświetlacz

Port  
odbiornika

Wskaźnik
ogrzewania

Wskaźnik
chłodzenia

Wskaźnik
osuszania

Wskaźnik
temperatury

Wskaźnik
zasilania

Port  
odbiornika

Wskaźnik zasilania

Wskaźnik
temperatury

Okienko
odbiornika

Wyświetlacz

Wyświetlacz

Wskaźnik
temperatury

Port  
odbiornika

Dioda LED zasilania, kolorowa:
Zielona - stan - WŁ.
Czerwona - stan - WYŁ.

Dioda LED trybu, kolorowa:

Biała - W - tryb chłodzenia

Czerwona - R - tryb ogrzewania (tylko dla modeli z funkcją ogrzewania)

Zielona - G - tryb osuszaniaWyświetlacz

Wskaźnik
temperatury

Port  
odbiornika

Dioda LED zasilania, kolorowa:
Zielona - stan - WŁ.
Czerwona - stan - WYŁ.

Dioda LED trybu, kolorowa:
Biała - W - tryb chłodzenia

Czerwona - R - tryb ogrzewania (tylko dla modeli z funkcją ogrzewania)

Pomarańczowa - O - tryb osuszania

Zawartość lub lokalizacja wyświetlacza mogą różnić się od tych na rysunku, porównaj z posiadanym produktem.

Wyświetlacz

Nazwy części
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Przycisk ON/OFF

Przycisk MODE

Przycisk FAN

Przycisk TURBO

Przycisk ▲/▼

       Przycisk 

      Przycisk

Przycisk SLEEP

Przycisk I FEEL

Przycisk TIMER ON / TIMER OFF

Przycisk CLOCK

Przycisk QUIET

Przycisk WiFi

Przycisk LIGHT

             Przycisk

Przycisk TEMP

I feel

Tryb cichy

Tryb

Tryb automatyczny 
Tryb chłodzenia
Tryb osuszania
Tryb wentylatora
Tryb ogrzewania

Zegar
Tryb Sleep

Podświetlenie
Typ wyświetlacza temperatury

:Ustawianie temp.

:Temperatura otoczenia zewn.
:Temperatura  
otoczenia wewn.

Ustawianie prędkości wentylatora

Tryb turbo
Wyślij sygnał
Tryb zdrowotny
Funkcje oczyszczania
Funkcja ogrzewania 8°C
Ustawianie temperatury
Na rysunku została przedstawiona ogólna budowa  
pilota. W niektórych modelach ta funkcja jest dostępna, 
a w niektórych nie. Porównaj z posiadanym modelem.

Funkcja X-FAN
Ustawianie czasu

TIMER ON/TIMER OFF
Blokada rodzicielska
Tryb swing góra-dół
Tryb swing lewo-prawo

Przyciski na pilocie

Objaśnienie symboli na ekranie wyświetlacza
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Objaśnienie przycisków pilota

Uwaga:
●	Przedstawiony pilot jest uniwersalny, może być używany z wieloma klimatyzatorami INNOVA. 

W przypadku funkcji, których nie ma w danym modelu, naciśnięcie odpowiedniego przycisku 
na pilocie nie zmieni aktualnego trybu działania urządzenia.

●	Klimatyzator sygnalizuje dźwiękiem włączenie zasilania. Wskaźnik pracy “   “ jest włączony 
(czerwony wskaźnik, kolor różni się zależnie od modelu). Następnie klimatyzator można obsłu-
giwać przy użyciu pilota.

●	W stanie włączenia naciśnięcie przycisku na pilocie powoduje, że symbol sygnału „  ” na 
wyświetlaczu mignie raz, a klimatyzator wygeneruje dzwięk. „di”, co oznacza wysłanie sygnału do 
klimatyzatora.

●	W modelach z WiFi lub pilotem przewodowym jednostkę wewnętrzną należy włączyć najpierw 
przy użyciu standardowego pilota bezprzewodowego w trybie automatycznym, a następnie tem-
peraturę w trybie automatycznym można regulować przez aplikację lub pilota przewodowego.

●	Pilot bezprzewodowy może być używany do regulacji temperatury w trybie automatycznym. Po połąc-
zeniu z jednostką, która nie ma danej funkcji, temperatura może być nieprawidłowa lub może być inna 
niż zadana. 

1   Przycisk ON/OFF 
     Naciśnij ten przycisk w celu włączenia jednostki. Naciśnij przycisk ponownie w celu wyłączenia jednostki. 

2   Przycisk MODE 
      Naciśnij ten przycisk w celu wybrania odpowiedniego trybu. 

  AUTO COOL  DRY FAN HEAT

●	Po wybraniu trybu automatycznego klimatyzator będzie pracować automatycznie odpowied-
nio do mierzonej temperatury. Naciśnięcie przycisku „FAN” umożliwia regulację prędkości 
wentylatora. Aby ustawić kąt nadmuchu wentylatora, naciśnij przycisk „ ” / „ ”.

●	Po wybraniu trybu chłodzenia klimatyzator będzie działać w trybie chłodzenia. Wskaźnik 
chłodzenia „  ” na jednostce wewnętrznej jest włączony (ten wskaźnik jest niedostępny w 
niektórych modelach). Naciśnij przycisk „▲ ” lub „▼” w celu regulacji nastawnej temperatury. 
Naciśnij przycisk „FAN” w celu wyregulowania prędkości wentylatora. Aby ustawić kąt nad-
muchu wentylatora, naciśnij przycisk „ ” / „ ”.

●	Po wybraniu trybu osuszania klimatyzator pracuje z niską prędkością w trybie osuszania. 
Wskaźnik osuszania „  ” na jednostce wewnętrznej jest włączony (ten wskaźnik jest 
niedostępny w niektórych modelach). W trybie osuszania regulacja prędkości wentylatora 
jest niemożliwa.
Aby ustawić kąt nadmuchu wentylatora, naciśnij przycisk “ /  “.

●	Po wybraniu trybu wentylatora klimatyzator nie będzie chłodzić ani grzać, a działać będzie 
tylko wentylator. Wszystkie wskaźniki są wyłączone, wskaźnik pracy jest włączony. Naciśnij 
przycisk „FAN”
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Objaśnienie przycisków pilota
aby dostosować prędkość wentylatora. Aby ustawić kąt nadmuchu wentylatora, naciśnij przycisk  
„ ” / „ ”.

●	Po wybraniu trybu ogrzewania klimatyzator działa w trybie ogrzewania. Wskaźnik ogrzewania 
„ 

 
 ” na jednostce wewnętrznej jest włączony (ten wskaźnik jest niedostępny w niektórych 

modelach). Naciśnij przycisk „▲ ” lub „▼” w celu regulacji temperatury nastawnej. Naciśnij 
przycisk „FAN”
aby dostosować prędkość wentylatora. Aby ustawić kąt nadmuchu wentylatora, naciśnij przycisk 
„ ” / „  ”. (Jednostka wyłącznie chłodząca nie odbierze sygnału trybu ogrzewania. Jeżeli tryb 
ogrzewania jest ustawiany pilotem, naciśnięcie przycisku ON/OFF nie uruchomi jednostki).

Uwaga:
●	Aby zapobiec wydmuchiwaniu zimnego powietrza, po uruchomieniu trybu ogrzewania jednostka 

wewnętrzna opóźnia nadmuch powietrza o 1~5 minut (rzeczywisty czas opóźnienia zależy od 
temperatury pomieszczenia).

●	Zakres temperatur ustawianych za pomocą pilota: 16~30°C (61-86°F);
Prędkość wentylatora: automatyczna, prędkość niska, prędkość niska-średnia, prędkość średnia, 
prędkość średnia-wysoka, prędkość wysoka.

●	W trybie automatycznym może być wyświetlana temperatura; w trybie automatycznym można 
regulować nastawną temperaturę. 

3  Przycisk FAN 
Ten przycisk służy do ustawiania prędkości wentylatora w sekwencji przechodzącej od ustawienia  

AUTO, przez , , ,  do , a następnie ponownie to ustawienia automatycznego.

 

Uwaga:
●	Jest to niska prędkość w trybie osuszania.

●	Funkcja X-FAN:  Trzymaj wciśnięty przycisk prędkości przez 2 sekundy w trybie COOL lub DRY, 
pojawi się symbol  ”, a wentylator wewnętrzny będzie kontynuować pracę przez kilka minut 
w celu osuszenia jednostki wewnętrznej, mimo jej wyłączenia. Po włączeniu zasilania domyślnym 
ustawieniem jest X-FAN OFF. Funkcja X-FAN jest niedostępna w trybach AUTO, FAN lub HEAT.
Ta funkcja informuje o tym, że wilgoć z parownika jednostki zewnętrznej będzie wydmuchiwa-
nia po zatrzymaniu jednostki, aby uniknąć powstawania pleśni.
●	 Po włączeniu funkcji X-FAN: Po wyłączeniu jednostki przez naciśnięcie przycisku ON/OFF 

wentylator wewnętrzny będzie działać jeszcze przez kilka minut z niską prędkością. W tym 
czasie, aby bezpośrednio zatrzymać wentylator, przytrzymaj wciśnięty przycisk prędkości 
wentylatora na 2 sekundy.

●	 Po wyłączeniu funkcji X-FAN: Po wyłączeniu jednostki przez naciśnięcie przycisku ON/
OFF cała jednostka zostanie od razu wyłączona.

4  Przycisk TURBO 
W trybie COOL lub HEAT naciśnij ten przycisk w celu włączenia szybkiego trybu COOL lub HEAT. 
Symbol „ ” pojawia się na pilocie. naciśnij ten przycisk ponownie, aby wyjść z funkcji turbo.  
Symbol „ ” zniknie.

 Auto

         Prędkość niska    Prędkość niska-średnia          Prędkość średnia

  Prędkość średnia-wysoka  Prędkość wysoka
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Objaśnienie przycisków pilota
Po włączeniu tej funkcji jednostka będzie pracować z bardzo dużą prędkością wentylatora w celu szybkiego schłod-
zenia lub ogrzania, tak aby temperatura pomieszczenia jak najszybciej osiągnęła zadaną nastawę temperatury.

5  Przycisk ▲/▼
●	Jednokrotne naciśnięcie przycisku „▲” lub „▼” zwiększa lub zmniejsza nastawną temperaturę o 1°C (°F).

Przytrzymanie przycisku „▲” lub „▼” przez 2 sekundy powoduje szybką zmianę temperatury
nastawnej na pilocie. Po zwolnieniu przycisku po zakończeniu ustawiania wskaźnik temperatury 
na jednostce wewnętrznej odpowiednio się zmieni.

●	Podczas ustawiania TIMER ON, TIMER OFF lub CLOCK naciśnij przycisk „▲” lub „▼”, aby
dopasować czas. (Zobacz przyciski CLOCK, TIMER ON, TIMER OFF) Podczas ustawiania
TIMER ON, TIMER OFF lub CLOCK naciśnij przycisk „▲” lub „▼”, aby dopasować czas. (Zobacz przyciski 
CLOCK, TIMER ON, TIMER OFF)

6   Przycisk
Przy użyciu tego przycisku można wybrać lewy i prawy kąt trybu swing. Kąt nadmuchu wentylatora można ustawić
sekwencyjnie, tak jak widać poniżej:

Uwaga:
●	Po wciśnięciu tego przycisku na ponad 2 sekundy jednostka główna będzie wykonywać ruch 

swing w tą i z powrotem od lewej do prawej. Po zwolnieniu przycisku jednostka przestanie 
wykonywać ruch w trybie swing, a żaluzja zostanie natychmiast zatrzymana w aktualnej pozycji.

●	W trybie swing lewo-prawo w przypadku przełączenia stanu z wyłączonego na  ponowne 
wciśnięcie tego przycisku po 2 sekundach spowoduje przełączenie stanu ,  bezpośrednio 
na wyłączony; po ponownym naciśnięciu tego przycisku w ciągu 2 sekund zmiana stanu trybu 
swing będzie zależeć od sekwencji cyrkulacji opisanej powyżej.

●	Funkcja   jest dostępna tylko w niektórych modelach. 

7   Przycisk
Przy użyciu tego przycisku można wybrać ruch góra-dół w trybie swing. Kąt nadmuchu wentylatora można 
ustawić sekwencyjnie tak, jak pokazano poniżej:

Nic się 
nie wyświetla 

(żaluzja pozioma zatrzymuje się w aktualnej pozycji)

●	Po wybraniu „  ” wentylator klimatyzatora pracuje automatycznie. Żaluzja pozioma będzie  
przemieszczać się automatycznie do góry i na dół pod maksymalnym kątem.

●	Po wybraniu „ 、、、 、 “,” wentylator klimatyzatora będzie pracować w ustalonej
pozycji. Żaluzja pozioma zatrzyma się w ustalonej pozycji.

●	Po wybraniu „ 、、 “, ” wentylator klimatyzatora będzie pracować pod ustalonym kątem. 
Żaluzja pozioma będzie kierować powietrze pod ustalonym kątem.

●	Przytrzymaj wciśnięty przycisk „ ” przez ponad 2 sekundy, aby ustawić pożądany kąt trybu swing. 
Po osiągnięciu wybranego kąta zwolnij przycisk.

Nic się nie wyświetla
(zatrzymanie w aktualnej pozycji)
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Objaśnienie przycisków pilota

Uwaga: 

●	Ustawienia „ 、、
 ” mogą być niedostępne. Po otrzymaniu tego sygnału przez klimatyzator

wentylator będzie pracować automatycznie.
●	Po wciśnięciu tego przycisku na ponad 2 sekundy jednostka główna będzie wykonywać ruch 

swing w tą i z powrotem z góry na dół. Po zwolnieniu przycisku jednostka przestanie wy-
konywać ruch w trybie swing, a żaluzja zostanie natychmiast zatrzymana w aktualnej pozycji.

●	W trybie swing góra-dół w przypadku przełączenia stanu z wyłączonego na  ponowne 
wciśnięcie tego przycisku po 2 sekundach spowoduje przełączenie stanu  bezpośrednio na 
wyłączony; po ponownym

naciśnięciu tego przycisku w ciągu 2 sekund zmiana stanu trybu swing będzie zależeć rów-
nież od sekwencji cyrkulacji opisanej powyżej.

8  Przycisk SLEEP 
●	Naciskając ten przycisk, można wybrać tryb Sleep 1 (  ), Sleep 2 (  ), Sleep 3 (  ) i anulować 

tryb Sleep, przechodząc między tymi opcjami. Po włączeniu zasilania anulowanie trybu Sleep jest 
ustawieniem domyślnym.
Sleep 1 to tryb snu 1. W trybie chłodzenia stan snu zostanie włączony po godzinie pracy, kiedy to nastawna 
temperatura
jednostki głównej wzrośnie o 1°C; po dwóch godzinach nastawna temperatura wzrośnie o 2°C, następnie 
jednostka będzie utrzymywać tą temperaturę; w trybie ogrzewania stan snu zostanie włączony po godzinie 
pracy, kiedy to nastawna temperatura zmniejszy się o 1°C; po dwóch godzinach nastawna temperatura 
zmniejszy się o 2°C, następnie jednostka będzie utrzymywać tą temperaturę.

●	Sleep 2 to tryb snu 2. Klimatyzator będzie pracować odpowiednio do wstępnie ustawionej grupy 
krzywych temperatury snu.

●	Sleep 3 - samodzielne ustawianie krzywej snu w trybie Sleep.
(1)	 W trybie Sleep 3 wciśnij na dłużej przycisk „Turbo”, pilot przejdzie w tryb personalizacji ustawień 

snu. Na pilocie ukaże się wskazanie „1hour”, nastawna temperatura „88” będzie wskazywać tempera-
turę odpowiadającej ostatniej ustawionej krzywej snu i migać (pierwsza wyświetlana wartość będzie 
odpowiadała początkowej wartości krzywej według ustawienia fabrycznego).

(2)	 Przy użyciu przycisków „▲” i „▼” można zmienić odpowiednią nastawną temperaturę. Po us-
tawieniu naciśnij przycisk „Turbo” w celu potwierdzenia.

(3)	 Wartość 1hour zostanie automatycznie zwiększona na wyświetlaczu timera na pilocie (do „2hours” 
lub „3hours” lub „8hours”), w miejscu ustawienia temperatury „88” wyświetli się odpowiednia temperatu-
ra ostatniego ustawienia krzywej snu i będzie migać.

(4)	 Powtarzaj powyższe kroki (2)~(3), aby zakończyć nastawę 8 godzin temperatury i krzywej snu, po 
czym pilot powróci do wyświetlania oryginalnego timera i oryginalnej nastawnej temperatury.

●	Sleep3 - ustawienie krzywej snu w trybie Sleep można pobrać samodzielnie w następujący sposób:
użytkownik może pobrać ustawienie krzywej snu w celu wprowadzenia domyślnego ustawienia. Przejdź 
do trybu personalizacji ustawienia snu, lecz zamiast zmieniać temperaturę, naciśnij bezpośrednio przy-
cisk „Turbo” w celu potwierdzenia. Uwaga: Jeżeli podczas wykonywania powyższej operacji ustawiania 
lub pobierania w ciągu 10 sekund nie zostanie wciśnięty żaden przycisk, ustawienie krzywej snu zostanie 
automatycznie anulowane i powróci do wyświetlania oryginalnych wartości. Podczas nastawy lub
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Objaśnienie przycisków pilota
pobierania naciśnij przycisk „ON/OFF”, przycisk „Mode”, przycisk „Timer” lub przycisk „Sleep”, a 
nastawa krzywej snu i stan pobierania zostaną anulowane w podobny sposób. 

9  Przycisk I FEEL 
Naciśnij ten przycisk w celu uruchomienia funkcji I FEEL. Symbol „ ” pojawi się na
pilocie. Po ustawieniu tej funkcji pilot przesyła wykrytą temperaturę otoczenia do kontrolera, a 
jednostka automatycznie dopasowuje temperaturę wewnętrzną odpowiednio do wykrytej tempe-
ratury. Naciśnij ten przycisk ponownie, aby wyjść z funkcji I FEEL. Symbol „ ” zniknie.
●	 Podczas używania tej funkcji pilot powinien znajdować się w pobliżu użytkownika. Nie 

należy kłaść pilota w pobliżu przedmiotów o wysokiej lub niskiej temperaturze, aby uniknąć 
niedokładnego odczytu temperatury otoczenia. Kiedy funkcja I FEEL jest włączona, pilot powi-
nien znajdować się w miejscu, w którym jednostka wewnętrzna będzie mogła odbierać sygnał 
wysyłany przez pilota. 

10  Przycisk TIMER ON / TIMER OFF 
●	 Przycisk TIMER ON

Przy użyciu przycisku „TIMER ON” można ustawić czas włączenia timera. Po naciśnięciu przycisku sym-
bol „  ”
zniknie, a na pilocie będzie migać słowo „ON”. Naciśnij przycisk „▲ ” lub „▼” w celu ustawienia TIMER 
ON. Po każdym naciśnięciu przycisku „▲” lub „▼” ustawienie TIMER ON zmniejszy się lub zwiększy o 1 
minutę. Przytrzymaj przycisk „▲” lub „▼” przez 2 sekundy, aby umożliwić szybką zmianę do osiągnięcia 
wymaganego czasu.
Naciśnij przycisk „TIMER ON” w celu potwierdzenia. Słowo „ON” przestanie migać. Ponownie 
wyświetli się symbol „  ”. Anulowanie TIMER ON: Jeżeli funkcja TIMER ON jest włączona, 
naciśnij przycisk „TIMER ON”, aby ją anulować.

●	 Przycisk TIMER OFF
Przy użyciu przycisku „TIMER OFF” można ustawić czas wyłączenia timera. Po naciśnięciu tego 
przycisku symbol „  ” zniknie, a na pilocie będzie migać słowo „OFF”. Naciśnij przycisk „▲ ” 
lub „▼” w celu ustawienia TIMER OFF. Po każdym naciśnięciu przycisku „▲” lub „▼” ustawienie 
TIMER OFF zmniejszy się lub zwiększy o 1 minutę. Przytrzymaj przycisk „▲” lub „▼” przez 2 
sekundy, aby umożliwić szybką zmianę do osiągnięcia wymaganego czasu.
Naciśnij „TIMER OFF”, słowo „OFF” przestanie migać. Ponownie wyświetli się symbol „   ”. 
Anulowanie TIMER OFF. Jeżeli funkcja TIMER OFF jest włączona, naciśnij przycisk „TIMER OFF”, 
aby ją anulować.

Uwaga:
●	 W stanie włączenia i wyłączenia można ustawiać TIMER OFF lub TIMER ON jednocześnie.
●	 Przed ustawieniem TIMER ON lub TIMER OFF należy ustawić zegar.
●	 Po uruchomieniu TIMER ON lub TIMER OFF należy ustawić sekwencyjną stałą. Następnie kli-

matyzator będzie włączany i wyłączany na podstawie ustawionego czasu. Przycisk ON/OFF nie 
ma wpływu na ustawienie. Jeżeli ta funkcja jest niepotrzebna, należy ją anulować przy użyciu 
pilota. 

11 Przycisk CLOCK 
Naciśnij ten przycisk w celu ustawienia czasu zegara. Symbol „ ” na pilocie zacznie migać. Naciśnij
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Objaśnienie przycisków pilota
przycisk „▲” lub „▼” przez5 sekund, aby ustawić czas zegara. Każde naciśnięcie przycisku „▲” lub 
„▼” powoduje przesunięcie czasu zegara do przodu lub do tyłu o 1 minutę. Przytrzymanie przycis-
ku „▲” lub „▼” wciśniętego na jeszcze 2 sekundy umożliwia szybką zmianę czasu. Zwolnij przycisk 
po osiągnięciu wybranego czasu. Naciśnij przycisk „CLOCK” w celu potwierdzenia czasu zegara. 
Symbol „   ” przestanie migać.

Uwaga:
●	Zegar działa w trybie 24-godzinnym.
●	Przerwa między dwiema operacjami nie może przekraczać 5 sekund. W przeciwnym razie pilot

wyjdzie z trybu ustawień. Procedura dla TIMER ON/TIMER OFF jest taka sama. 

12  Przycisk QUIET 
Naciśnij ten przycisk w celu aktywacji automatycznego trybu Auto Quiet (wyświetli się „ ” i 
sygnał „AUTO”), trybu Quiet (wyświetli się sygnał „ ”) i Quiet OFF (brak wyświetlanego sygnału 
„  ”). Po włączeniu zasilania stanem domyślnym jest Quiet OFF.

Uwaga:
●	Funkcję Quiet można ustawiać we wszystkich trybach. W trybie Quiet prędkość wentyla-

tora jest niedostępna.
●	Kiedy funkcja Quiet jest wybrana

W trybie chłodzenia: wentylator wewnętrzny działa z prędkością 4. Po 10 minutach lub kiedy 
temperatura otoczenia osiągnie ≤ 28°C, wentylator będzie pracować z prędkością 2 lub w trybie 
cichym zależnie od różnicy między temperaturą pomieszczania a nastawną temperaturą.
W trybie ogrzewania: wentylator wewnętrzny będzie pracować z prędkością 3 lub w trybie cichym 
zależnie od różnicy między temperaturą pomieszczania a nastawną temperaturą.
W trybie wentylatora - osuszania: wentylator działa w trybie cichym.
W trybie automatycznym: wentylator wewnętrzny pracuje w trybie Auto Quiet odpowiednio 
do aktualnego trybu: chłodzenia, ogrzewania lub trybu wentylatora.

●	Funkcja Quiet jest dostępna tylko w niektórych modelach. 

13  Przycisk WiFi
Naciśnij przycisk „ WiFi ”, aby włączyć lub wyłączyć funkcję WiFi. Kiedy funkcja WiFi jest 
włączona, symbol „ WiFi  ” będzie wyświetlany na pilocie; w stanie wyłączenia pilota naciśnij 
jednocześnie przyciski „MODE” i „ WiFi ” przez 1 sekundę, a zostaną przywrócone ustawienia 
fabryczne modułu WiFi.

●	Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych modelach. 

14 Przycisk LIGHT 
Naciśnij ten przycisk w celu wyłączenia podświetlenia na jednosce wewnętrznej. Symbol „ ” 
na pilocie zniknie. Naciśnij przycisk ponownie w celu włączenia podświetlenia. POjawi się symbol 
„   ”.. 

15  Przycisk
Naciśnij ten przycisk w celu włączenia lub wyłączenia trybu zdrowotnego i funkcji oczyszczania 
powietrza. Naciśnij ten przycisk pierwszy raz w celu uruchomienia funkcji oczyszczania.
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Objaśnienie przycisków pilota
Na wyświetlaczu LCD ukaże się symbol „  ”. Naciśnij przycisk po raz drugi, aby uruchomić tryb 
zdrowotny i funkcję oczyszczania jednocześnie. Na wyświetlaczu LCD ukażą się symbole „ 
” i „ ” . Naciśnij przycisk po raz trzeci, aby jednocześnie zakończyć tryb zdrowotny i funkcję 
oczyszczania. Naciśnij przycisk po raz czwarty, aby uruchomić tryb zdrowotny. Na wyświetlaczu 
LCD ukaże się symbol „ ”. Naciśnij przycisk ponownie w celu powtórzenia powyższej operacji.
●	 Ta funkcja dotyczy niektórych modeli. 

16  Przycisk TEMP 
Po naciśnięciu tego przycisku na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej ukazuje się nastawna tempe-
ratura pomieszczenia, aktualna temperatura pomieszczenia lub aktualna temperatura zewnętrzna. 
Ustawienia na pilocie wybiera się sekwencyjnie, tak jak pokazano poniżej:

●	 Po wybraniu „  ” lub jeśli nic nie wyświetla się na pilocie, wskaźnik temperatury na jednost-
ce wewnętrznej wyświetla nastawną temperaturę.

●	 Po wybraniu „  ” pilotem wskaźnik temperatury na jednostce wewnętrznej wyświetla aktu-
alną temperaturę w pomieszczeniu.

●	 Po wybraniu „  ” pilotem wskaźnik temperatury na jednostce wewnętrznej wyświetla aktu-
alną temperaturę na zewnątrz. 

Uwaga:
●	 Wyświetlanie temperatury zewnętrznej jest niedostępne w niektórych modelach. W tym czasie 

jednostka wewnętrzna odbiera sygnał „ ” i wskazuje nastawną temperaturę wewnętrzną.
●	 Wyświetlanie nastawnej temperatury po włączeniu jednostki jest ustawieniem domyślnym.  

Na pilocie nie wyświetla się nic.
●	 Tylko dla modeli, w których jednostka wewnętrzna ma wyświetlacz dual-8.
●	 Po wybraniu, aby wyświetlono temperaturę wewnętrznąj lub zewnętrzną, wskaźnik temperatury 

wewnętrznej wyświetla odpowiednią temperaturę i automatycznie przełącza się na wskazywanie 
nastawnej temperatury po trzech lub pięciu sekundach.

Objaśnienie kombinacji przycisków
 

Funkcja oszczędzania energii
W trybie chłodzenia naciśnij jednocześnie przyciski „TEMP” i „CLOCK”, aby
włączyć lub wyłączyć funkcję oszczędzania energii. Kiedy funkcja oszczędzania energii jest włączo-
na, na pilocie wyświetli się„SE”, a klimatyzator dopasowuje nastawną temperaturę automatycznie 
odpowiednio do ustawienia fabrycznego w celu osiągnięcia najlepszego efektu oszczędności energii. 
Naciśnij jednocześnie przyciski „TEMP” i „CLOCK”, aby wyłączyć funkcję oszczędzania energii. 

Uwaga:
●	 W trybie oszczędzania energii wentylator pracuje z domyślną automatyczną prędkością, która nie może 

być regulowana.

Nic się nie  
wyświetla
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Objaśnienie kombinacji przycisków
●	 W trybie oszczędności energii regulacja prędkości wentylatora jest niemożliwa. Naciśnij przycisk 

„TURBO”, a pilot nie wyśle sygnału.
●	 Funkcja Sleep i funkcja oszczędzania energii nie mogą być używane jednocześnie. Jeżeli funkcja 

oszczędzania energii została ustawiona w trybie chłodzenia, naciśnięcie przycisku Sleep anuluje 
funkcję oszczędzania energii. Jeżeli funkcja Sleep została ustawiona w trybie chłodzenia, ur-
uchomienie funkcji oszczędzania energii anuluje funkcję Sleep.

Funkcja ogrzewania 8°C
W trybie ogrzewania naciśnij jednocześnie przyciski „TEMP” i „CLOCK”, aby uruchomić lub 
wyłączyć funkcję ogrzewania 8°C. Kiedy ta funkcja jest włączona, symbol „  ” i „8°C” będą 
wyświetlone na pilocie, a klimatyzator będzie utrzymywał temperaturę na poziomie 8°C. naciśnij 
jednocześnie przyciski „TEMP” i „CLOCK” ponownie, aby wyłączyć funkcję 8°C.

Uwaga:
●	 W trybie funkcji ogrzewania 8°C wentylator pracuje z domyślną automatyczną prędkością, 

która nie może być regulowana.
●	 W trybie funkcji ogrzewania 8°C regulacja nastawnej temperatury jest niemożliwa. Naciśnij przycisk 

„TURBO”,
a pilot nie wyśle sygnału.

●	Funkcja Sleep i funkcja ogrzewania 8°C nie mogą być używane jednocześnie. Jeżeli funkcja ogr-
zewania 8°C została ustawiona w trybie chłodzenia, naciśnięcie przycisku Sleep anuluje funkcję 
ogrzewania 8°C. Jeżeli funkcja Sleep została ustawiona w trybie chłodzenia, włączenie
funkcji ogrzewania 8°C spowoduje anulowanie funkcji Sleep.

●	Jeżeli wyświetlaną jednostką temperatury jest °F, na pilocie wyświetlona będzie temperatura 
ogrzewania 46°F.

Funkcja blokady rodzicielskiej
Naciśnij przyciski „▲” i „▼” jednocześnie, aby włączyć lub wyłączyć funkcję blokady rodzicielskiej. 
Kiedy funkcja blokady rodzicielskiej jest włączona, symbol „ ” jest wyświetlany na pilocie. Podc-
zas obsługiwania pilota symbol „ ” zamiga trzy razy bez wysyłania sygnału do jednostki.

Funkcja zmiany wyświetlanych jednostek temperatury
W stanie OFF naciśnij jednocześnie przyciski „▼” i „MODE”, aby przełączyć jednostki temperatury 
między °C i °F.
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Instrukcja obsługi
1. Po włączeniu zasilania naciśnij przycisk „ON/OFF” na pilocie, aby włączyć klimatyzator.

2. naciśnij przycisk „MODE” w celu wybrania odpowiedniego trybu: AUTO, COOL, DRY, FAN, HEAT.

3. Naciśnij przycisk „▲ ” lub „▼” w celu ustawienia pożądanej temperatury.

4. Naciśnij przycisk „FAN”, aby ustawić wymaganą prędkość wentylatora: prędkość automatyczna, prędkość 
niska, prędkość niska-średnia, prędkość średnia, prędkość średnia-wysoka, prędkość wysoka.

5. Aby ustawić kąt nadmuchu wentylatora, naciśnij przycisk “  “.

Wymiana baterii w pilocie

UWAGA

• Podczas obsługiwania należy nakierować nadajnik sygnału pilota na okienko odbiornika na jednostce 
wewnętrznej.

• Odległość między nadajnikiem sygnału a okienkiem odbiornika nie powinna przekraczać 8 m, a między nimi 
nie powinny znajdować się żadne przeszkody.

• Sygnał może zostać łatwo zakłócony w pomieszczeniu z lampą fluorescencyjną lub telefonem bezprzewo-
dowym; podczas obsługiwania pilot powinien być możliwie blisko jednostki wewnętrznej.

• Zużyte baterie wymieniać wyłącznie na ten sam rodzaj baterii.

• W przypadku nieużywania pilota przez dłuższy czas należy wyjąć z niego baterie.

• Jeżeli wyświetlacz pilota jest rozmazany lub nic nie wyświetla, należy wymienić baterie.

1.	Wciśnij tylną część obudowy pilota w miejscu 
oznaczonym symbolem „ ”, tak jak pokazano na 
rysunku, a następnie wypchnij pokrywkę przegródki 
na baterie w kierunku wskazywanym przez strzałkę.

2.	Wymień dwie suche baterie 7# (AAA 1.5V) i 
upewnij się, że pozycje biegunów „+” i „-” są 
prawidłowe.

3.	Ponownie zainstaluj pokrywkę przegródki na 
baterie.

Nadajnik sygnału Bateria

Instalacja

Wyjęcie

Pokrywka przegródki na baterie
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Tryb awaryjny

Jeżeli pilot zgubi się lub zostanie uszkodzony, klimatyzator można włączać i wyłączać przy użyciu przy-
cisku zewnętrznego. Szczegółowa instrukcja została opisana poniżej:
klimatyzator. Kiedy klimatyzator jest włączony, działa w trybie automatycznym.

  OSTRZEŻENIE
Do wciśnięcia przycisku auto należy użyć przedmiotu z izolacją.

Czyszczenie i konserwacja

  OSTRZEŻENIE

• Przed czyszczeniem klimatyzatora wyłącz go i odłącz zasilanie, aby uniknąć porażenia prądem.

• Nie myj klimatyzatora wodą, aby uniknąć porażenia prądem.

• Nie używaj lotnych płynów do czyszczenia klimatyzatora.

Czyszczenie powierzchni jednostki wewnętrznej
Kiedy powierzchnia jednostki wewnętrznej jest zabrudzona, należy ją przetrzeć miękką 
suchą lub zwilżoną szmatką.

UWAGA

•  Nie należy zdejmować panelu podczas czyszczenia.

Panel
Przycisk aux.
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Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie filtra

  OSTRZEŻENIE

• Filtr należy czyścić co trzy miesiące. Jeżeli w otoczeniu urządzenia znajduje się dużo pyłu, może być 
konieczne zwiększenie częstotliwości czyszczenia.

• Po wyjęciu filtra nie dotykaj łopatek, aby uniknąć obrażeń.

• Nie susz filtra przy użyciu ognia ani suszarki do włosów, aby uniknąć zniekształcenia lub ryzyka pożaru.

Czyszczenie filtra
• Do oczyszczenia filtra należy użyć 

odkurzacza lub wody 

• Umyj filtr wodą (poniżej 45°C), a 
następnie odłóż go w zacienionym i 
chłodnym miejscu do wyschnięcia.

Otwórz panel

Panel należy otworzyć do określo-
nego kąta w sposób pokazany na 
rysunku.

Wyjmij filtr
Filtr należy wyjąć w sposób 
przedstawiony na rysunku.

Zainstaluj filtr
Zainstaluj filtr, a następnie zamknij 
dokładnie pokrywę panelu.
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Analiza usterek

Kod błędu
●	Kiedy stan klimatyzatora jest nietypowy, wskaźnik temperatury na jednostce wewnętrznej miga i 

wyświetla odpowiedni kod błędu. Poniższa lista zawiera opisy kodów błędu.

Kod błędu Rozwiązywanie problemów

E5 Wyłącz i ponownie uruchom jednostkę. Jeśli to nie pomoże, należy wezwać  
wykwalifikowanego specjalistę w celu wykonania serwisu.

E8 Wyłącz i ponownie uruchom jednostkę. Jeśli to nie pomoże, należy wezwać  
wykwalifikowanego specjalistę w celu wykonania serwisu.

U8 Wyłącz i ponownie uruchom jednostkę. Jeśli to nie pomoże, należy wezwać  
wykwalifikowanego specjalistę w celu wykonania serwisu.

H6 Wyłącz i ponownie uruchom jednostkę. Jeśli to nie pomoże, należy wezwać  
wykwalifikowanego specjalistę w celu wykonania serwisu.

C5 Proszę wezwać wykwalifikowanego specjalistę w celu wykonania serwisu.

F0 Proszę wezwać wykwalifikowanego specjalistę w celu wykonania serwisu.

F1 Proszę wezwać wykwalifikowanego specjalistę w celu wykonania serwisu.

F2 Proszę wezwać wykwalifikowanego specjalistę w celu wykonania serwisu.

H3 Wyłącz i ponownie uruchom jednostkę. Jeśli to nie pomoże, należy wezwać wykwali-
fikowanego specjalistę w celu wykonania serwisu.

E1 Wyłącz i ponownie uruchom jednostkę. Jeśli to nie pomoże, należy wezwać wykwali-
fikowanego specjalistę w celu wykonania serwisu.

E6 Wyłącz i ponownie uruchom jednostkę. Jeśli to nie pomoże, należy wezwać wykwali-
fikowanego specjalistę w celu wykonania serwisu.

Uwaga: Jeżeli pojawią się inne kody błędów, należy wezwać wykwalifikowanego specjalistę w celu 
wykonania serwisu.

  OSTRZEŻENIE
• Jeżeli pojawi się jeden z poniższych problemów, należy bezzwłocznie wyłączyć klimatyzator i 

odłączyć zasilanie, a następnie skontaktować się ze sprzedawcą lub wykwalifikowanym specjalistą w 
celu wykonania serwisu.
• Przewód zasilania jest przegrzany lub uszkodzony.
• Podczas pracy pojawiają się nietypowe odgłosy.
• Wyłącznik powietrza często się wyłącza.
• Z klimatyzatora wydobywa się zapach spalenizny.
• Jednostka wewnętrzna przecieka.

• Nie podejmuj samodzielnych prób napraw i ponownej instalacji klimatyzatora.
• Pozwolenie na pracę klimatyzatora w powyższych warunkach może prowadzić do nieprawidłowego 

funkcjonowania, porażenia prądem lub spowodować pożar.


