PILOT ZDALNEGO STEROWANIA TYP G6

Funkcje pilota
1. Źródło transmisji
− Źródło, z którego sygnał będzie transmitowany.
2. Wskaźnik sygnału transmisji
− Miganie wskaźnika potwierdza, że ostatnie ustawienia zostały przesłane do
urządzenia.
3. Ustawianie temperatury
− W celu ustawienia w pomieszczeniu żądanej temperatury wciśnij przycisk
TEMP + lub TEMP - zwiększając lub zmniejszając ustawioną temperaturę.
− Zakres ustawienia temperatury: od 16°C do 30°C. Opcjonalnie ustawienia
od 20°C do 30°C.
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4. Przycisk załączenia ( ON ) / wyłączenia ( OFF )
− Wciśnięcie jednokrotne tego przycisku powoduje załączenie klimatyzatora.
− Ponowne wciśnięcie tego przycisku powoduje wyłączenie klimatyzatora.
5. Wybór prędkości wentylatora
− Wciśnij i trzymaj przycisk FAN. Prędkość wentylatora będzie zmieniać się w
kolejności: Low ( Niska ) – Med.( Średnia ) – High ( Wysoka ) – Auto
− Zwolnij przycisk gdy wybrana prędkość wentylatora pojawi się na wyświetlaczu.
6. Tryby pracy
− Wciśnij przycisk MODE w celu wybrania odpowiedniego trybu pracy.
− Dla urządzenia chłodzącego dostępne tryby pracy to: chłodzenie ( COOL ),
osuszanie ( DRY ) i wentylowanie ( FAN ).
− Dla urządzenia z pompą ciepła dostępne tryby pracy to: automatyczny ( AUTO )
chłodzenie ( COOL ), osuszanie ( DRY ), wentylowanie ( FAN ) i ogrzewanie
( HEAT )
7. Ustawienie programatora czasowego
− Wciśnięcie przycisku TIMER uruchomi funkcję programatora czasowego.
− Wyświetlacz wskaże liczbę godzin ( 1 do 15 ), po których funkcja programatora
czasowego będzie załączona. Klimatyzator automatycznie włączy się lub
wyłączy po ustawionym czasie w zależności od aktualnego ustawienia ( włącz
lub wyłącz ). Np. jeżeli ustawisz czas opóźnienia na 3 godz. i klimatyzator jest
aktualnie załączony, to automatycznie wyłączy się po 3 godz.
− W celu wyłączenia funkcji programatora czasowego wciśnij przycisk TIMER aż
wskazanie godzin na wyświetlaczu zniknie.
− Naciśnięcie przycisku ON/OFF kasuje ustawienia programatora czasowego. W
celu aktywacji programatora czasowego wciśnij ponownie przycisk TIMER.
8. Tryb pracy nocnej
− W celu ustawienia trybu pracy nocnej
wciśnij przycisk SLEEP.
− Jest to funkcja oszczędzająca energię.
Kiedy urządzenie pracuje
w trybie
chłodzenia ustawiona temperatura jest
zwiększana o 0,5 °C po upływie
pierwszej pół godziny, 1°C po upływie
drugiej pół godziny oraz o 2°C po
następnej
godzinie.
Funkcja
ta
zapobiega nadmiernemu chłodzeniu w
okresie letnim.
− Kiedy urządzenie pracuje w trybie
grzania ustawiona temperatura jest zmniejszana 0,5 °C po upływie pierwszej pół
godziny, o 1°C po upływie drugiej pół godziny oraz o 2°C po następnej godzinie.
Funkcja ta zapobiega nocnemu przegrzaniu w zimie.
− Funkcja jest dostępna w trybach COOL, HEAT i AUTO.
9. Automatyczna modulacja powietrza ( opcja )
− Wciśnij przycisk SWING w celu ustawienia funkcji automatycznej modulacji
powietrza.
− W celu skierowania strugi wydmuchiwanego powietrza w określonym kierunku,
naciśnij przycisk SWING aż do momentu, gdy dolna ruchoma część ustawi się w
odpowiednim położeniu i naciśnij przycisk SWING jeszcze raz.
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Wkładanie baterii
-

Zdejmij tylną pokrywę pilota zgodnie z kierunkiem
strzałki.
Włóż dwie baterie. Upewnij się czy polaryzacja (+)
i (-) jest prawidłowa.
Załóż ponownie tylną pokrywę i sprawdź
wyświetlacz. Jeżeli wyświetlacz nie działa, wyjmij
baterie i włóż je ponownie.
UWAGA!
Jeżeli na wyświetlaczu brak jest wskazań lub
klimatyzator nie reaguje na zmiany ustawienia
należy wymienić baterie.

Sposób montażu na ścianie
Wybierz miejsce do montażu uchwytu i upewnij się czy sygnał emitowany z pilota
będzie odbierany przez klimatyzator z tego właśnie miejsca.
Przymocuj uchwyt do ściany przy pomocy wkrętów znajdujących się na wyposażeniu.

Wkładanie pilota zdalnego sterowania w uchwyt:
1. Wsuń pilota zdalnego sterowania w uchwyt.
2. Dociśnij pilota.

Wyjmowanie pilota zdalnego sterowania z uchwytu:
1. Odciągnij pilota
2. Wysuń pilota zdalnego sterowania z uchwytu.
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