
INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA 
BEZPRZEWODOWEGO 

YR-HE (dedykowanego do TUNDRA Plus)
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Praca nocna SLEEP

Praca nocna HEALTH

Praca w trybie TURBO lub w trybie
cichym QUIET

Uwaga: Jonizator wody w klimatyzatorze
jest w stanie wytworzy  mnóstwo
anionów skutecznie
równowa cych liczb  pozycji
oraz  anionów w powietrzu, a
tak e zniszczy   bakterie i
przyspieszy osadzanie kurzu w
pomieszczeniu oraz oczy ci  tam
powietrze.

（funkcja ta jest niedostępna na jakieś modelki.）

3



Praca w trybie zegarowym TIMER

Tryb zdrowotny 

0.5h 0.5h 0.5h 0.5h

.

5.

Praca SELF-CLEAN

Opis funkcji: służy oczyszczeniu parownika.
◆Start i stop: Należy przycisnąć przycisk SELF-CLEAN.
Napis „CL” wyświetli się na panelu jednostki wewnętrznej
oraz na kontrolerze zdalnym. Maksymalny czas trwania nie
przekracza 25 minut. Funkcja wyłączy się automatycznie z
dwukrotnym sygnałem „Pi”, następnie jednostka powróci
do normalnego trybu. Podczas działania funkcji
SELF-CLEAN , wielokrotne przyciskanie przycisku nie
przynosi rezultatu. Aby wyłączyć funkcję należy przycisnąć
przycisk „power” lub przełączyć na inny tryb.

Uwaga
1. Funkcja nie działa w trybie timera/uśpienia.
2. W czasie działania tej funkcji strumień powietrza
zmniejsza się, ochładza lub całkowicie zanika.
3. Wydawanie przez jednostkę dźwięków przypominających
reakcję na wysoką lub niską temperaturę jest normalne.
4. Czas wyświetlania napisu „CL” na kontrolerze zdalnym
może się różnić od wyświetlacza na jednostce.
5. W przypadku ujemnej temperatury zewnętrznej podczas
działania funkcji samooczyszczania może pojawić się kod
błędu „F25”, stanowiącego standardowe zabezpieczenie.
Należy odłączyć zasilanie i uruchomić ponownie po upływie
10 sekund.
6. Optymalne warunki do zastosowania funkcji:
temperatura 20℃-27℃ oraz wilgotność 35％-60% w
pomieszczeniu, 25℃-38℃ na zewnątrz.
7. Zamarzanie jest utrudnione przy niskiej wilgotności
powietrza (< 20%). Przy wysokiej wilgotności powietrza
(> 70%) kondensacja wody może wzrosnąć, przez co
powstaje mniej szronu.

 SELF-CLEAN




