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PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
Z opcją cichej pracy

Z jonizatorem powietrza
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SPOSÓB MONTAŻU NA ŚCIANIE
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WŁOŻYĆ BATERIE (AAA R03)
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BATERIE:
1)
2)

Typu AAA R03
Ilość: 2 szt.

Utylizacja:

Materie dostarczane z pilotem są oznaczone symbolem utylizacji.
Oznacza to że baterie nie powinny być wyrzucane wraz odpadami nieposortowanymi.
Jeżeli pod tym symbolem nadrukowany jest symbol chemiczny, oznacza to że bateria
zawiera metale ciężkie w ilości większej niż dopuszczalne stężenie.
- Pb: ołów (>0.004%)
Zużyte baterie powinny być utylizowane w odpowiedni sposób aby chronić środowisko
naturalne i zdrowie ludzi. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z właściwym podmiotem.

NSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1.
2.
3.
4.

5.

Źródło tra ns misji
• Źródło w któr ym sygnał jest nadawany
Wykrywanie sygnału
• Miga nie oznacza że s ygnał dotarł do urządze nia
Przycisk “ON/OFF” (włącz wyłącz)
• Wciśnij raz aby włączyć kli matyzator
• Wciśnij ponow nie aby wyłąc zyć kli ma tyza tor
Wybór biegu wentylatora
• Naciśnij
aby zmieniać prędkość obrotową wentylatora zgodnie z
poniższym
Niski –––: Średni –––: Wysoki –––: Auto
• Naciskaj do momentu uzyskania porządanego biegu
Tryb pracy
Wciśnij przycisk "MODE" aby wybrać odpowiedni tryb pracy
Dla urządze ń tylko c hłodząc yc h, możliwe są tryby "COOL" (chłodzenie) ( ),
"DRY" (osus za nie) ( ) i "FAN" (praca wentylatora) ( )
Dla urządze ń z pompa ciepła, możliwe są tryby: "AUTO" (a utomatyc zny) (
COOL, DRY, FAN, oraz "HEAT" (gr za nie) ( )
Tryb "AUTO" jest niedostępny w przypadku klimakonwektorów 2- rurowych

6.

Praca w trybie zmiennego kierunku wypływu powietrza (opcja)
Przyciśnij przycisk "SWING" (

), aby aktywować ten tryb.

Aby określić dokładnie kierunek wypływu powietrza, wciśnij przycisk
"SWING" i czekaj do momentu osiągnięcia żądanego kierunku wypływu
powietrza i wciśnij ponownie przycisk
7.

Funkcja Turbo
Wciśnij przycisk (

) aby włączyć funkcję szybkiego chłodzenia lub grzania

Aby wyłączyć funkcję wciśnij ponownie ten przycisk.
Tryb ten dostępny jest tylko podczas pracy "HEAT", "COOL" i "DRY"
Funkcja nie jest dostępna w przypadku klimakonwektorów.
8.

Ustawienie Timera (przyciski “Timer Off”) (czasowego wyłączania)
• Wciśnij przycisk "SET" aby aktywować timer
• Wciskaj przycisk "SET" do momentu ustawienia żądanego czasu
• Wciśnij przycisk "CANCEL" aby anulować tryb.

9(a). Funkcja cichej pracy
• Wciśnij przycisk ( ) aby a ktywować tryb
• Prędkość wentylatora ustawiona na mi ni mum
• Wciśnij ponow nie aby wyłąc zyć funkcję
• Funkcja jest niedostępna w przypadku klima konwektorów

)

9(b). Funkcja pracy jonizatora powietrza (zależnie od modelu)
Wciśnij przycisk ( ) aby aktywować funkcję
Ponowne wciśnięcie przycisku wyłącza ten tryb
10.

Ustawienie zegara:
Wciśnij przycisk (

11.

) aby ustawić zegar

Ustawienie Timera (przyciski “Timer On”) (tryb czasowego włączenia urządzenia)
• Wciśnij przycisk "SET" aby aktywować timer
• Wciskaj przycisk "SET" do momentu ustawienia żądanego czasu
• Wciśnij przycisk "CANCEL" aby anulować tryb.

12.

Funkcja spania
• Wciśnij przycisk "SLEEP" aby aktywować funkcję spania.
• Ta funkcja pozwala zaoszczędzić energię. W trybie chłodzenia po upłynięciu pół godziny
ustawiona temperatura wzrasta o 0.5°C, następnie po pół godziny o kolejne 0.5°C, a po
kolejnej godzinie o 1°C.
When the
unit is operating under cooling mode, the
set temperature is increased by 0.5
fter the first half an hour, another 0.5ft the
second half an hour and 1er the following
1 hour.
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•
W trybie grzania po upłynięciu pół
godziny ustawiona temperatura wzrasta o
1,0°C, następnie po pół godziny o kolejne
1,0°C, a po kolejnej godzinie o 1,0°C.
• Ta funkcja jest dostępna w trybach: "COOL", "HEAT", oraz "AUTO"
12.

Ustawienia personalne
Wciśnij ( ) i przytrzymaj przycisk aż pojawi się symbol (
Wciśnij ponownie aby zmieniać pomiędzy ( ) i ( ).

).

Wybierz żądane ustawienia, pozostaw na 4 sekundy, wówczas ustawienia zostaną
zapamiętane.
Wciśnij raz przycisk (
między P1 a P2

) aby aktywować tryb P1, wciśnij ponownie aby zmienić

Wciśnij dowolny przycisk aby anulować ustawienia personalne.
14.

Ustawienia temperatury

Aby ustawić żądaną temperaturę wciśnij przycisk + lub - aby zwiększyć lub
zmniejszyć temperaturę.
Temperaturę można regulować w zakresie 16°C do 30°C. (Opcjonalnie od 20°C
do 30°C)
Wciśnij jednocześnie oba przyciski aby przestawić tryb wyświetlania z °C na °F

