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INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA 
BEZPRZEWODOWEGO

• Przed rozpoczęciem użytkowania klimatyzatora należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.
• Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.
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Części i Funkcje 
Widok pilota bezprzewodowego YR-HQS01 

Ten pilot jest dedykowany do urządzeń Haier
a niektóre jego funkcje zależą od wybranego modelu 
klimatyzatora.
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Opis funkcjonalny 
1. Przycisk ON/OFF - włączanie/wyłączanie klimatyzatora.:
Włączanie urządzeń: Naciśnij                    , aby włączyć jednostkę.
Uwaga: Początkowo domyślnym trybem pracy jest AUTO. Naciśnij ponownie ww. przycisk, aby 
wyłączyć urządzenie.

2. Przycisk - nastawa temperatury +/-:
(1) Ten przycisk nie działa w trybie FAN - Wentylatora;

(2) Naciśnij  raz, temperatura wzrośnie lub spadnie o 0,5°C. Naciśnięcie i przytrzymanie tego 

przycisku spowoduje szybką zmianę temperatury.
3. Przycisk FAN SPEED - regulacja wentylatora:
Po naciśnięciu            sekwencja pracy wentylatora będzie wyglądać następująco:

Niska      Średnia     Wysoka      Auto         Niska

4. QUIET - Tryb cichy
Naciśnij .          . Prędkość wentylatora w funkcji „QUIET” jest prędkością automatyczną, ale 
konkretny stopień prędkości wentylatora w funkcji auto zależy od danej jednostki 
wewnętrznej.
Uwaga: Funkcja ta działa w trybie CHŁODZENIA i GRZANIA.
5. COOL/HEAT - Tryb Chłodzenia/Grzania
Naciśnij             i             , aby włączyć tryb CHŁODZENIA i GRZANIA.

wielokrotnie, aby uzyskać preferowaną opcję. Sekwencja cyklu wygląda 

6. MODE - tryb
Naciśnij przycisk 
następująco:→  →  → →  → →
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7. IFP/ /
(1) Naciśnij
przycisk

. Na wyświetlaczu pojawi się napis „IFP”. Funkcja IFP zostanie ustawiona. Kliknij

(2) Naciśnij przycisk . Na wyświetlaczu pojawi się ikona       . Naciśnij ten przycisk 
ponownie, na wyświetlaczu pojawi się       . Naciśnij trzeci raz, aby anulować tę funkcję.
(3) Kąt przepływu powietrza dostosowuje się automatycznie wraz z lokalizacją osób. W tym samym
czasie ikony        ,       i         znikną.

8. SWING UP & DOWN wachlowanie (góra-dół)
na wyświetlaczu pilota pojawi się sekwencja cyklu:

9. SWING RIGHT&LEFT wachlowanie
Po każdym naciśnięciu przycisku

10. Regulacja łopatek kasety w wielu kierunkach
Po każdym naciśnięciu przycisku na wyświetlaczu pilota pojawi się sekwencja cyklu:

Po naciśnięciu w celu wybrania kierunku, wybrany z nich będzie migać. 

Opis funkcjonalny 

Po każdym naciśnięciu przycisku 

TRYB GRZANIA:

Inne tryby:

ponownie a wyłączysz funkcję. 

     (prawo-lewo)

pilot wyświetli następujący cykl:
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11. SLEEP - Tryb nocny
Naciśnij . Na ekranie pilota pojawi się napis „SLEEP”. Czas snu jest 

ponownie, a funkcja uśpienia ustawiony na 8 godzin i nie można go regulować. Naciśnij
zostanie anulowana.
Uwaga:
(1) SLEEP nie działa w trybie FAN/ WENTYLATORA.
(2) Funkcja SLEEP działa tylko wtedy, gdy urządzenie jest włączone.
12. HEALTH - Tryb zdrowotny

. Funkcja „Zdrowie” zostanie aktywowana, a na pilocie 

. Pilot włączy się, wejdzie w tryb WENTYLATORA i 

(1) Gdy pilot jest włączony, naciśnij
pojawi się napis HEALTH.
(2) Gdy pilot jest wyłączony, naciśnij
wyświetli napis HEALTH.
(3) Jeśli funkcja „HEALTH” jest ustawiona i aktywna, naciśnięcie przycisku „HEALTH” spowoduje
jej anulowanie.
13. HEALTHY AIRFLOW - Zdrowotny przepływ powietrza
Naciśnij
Naciśnij

. Na ekranie pilota bezprzewodowego pojawi się napis „AIRFLOW". 

14. HEATER - Grzałka
Naciśnij 
naciśnij

. Na pilocie bezprzewodowym pojawi się napis „HEATER”. Ponownie 
 a funkcja zostanie wyłączona. 

zostanie wyłączona.
Uwaga: Funkcja HEATER działa tylko w trybie AUTO i HEAT (Grzanie).
15. LIGHT - Wyświetlanie nastaw pracy
Naciśnij , aby wyłączyć wyświetlacz (zadane parametry nie będą widoczne na klimatyzatorze.
Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje powrót do wyświetlania parametrów.
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ponownie, aby wyłączyć funkcję.
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16.CLOCK - nastawa czasu na pilocie

Naciśnij            , czas wyświetlany na pilocie zacznie migać. Następnie naciśnij przycisk        raz – 

cję TIMER WYŁ. Gdy pilot jest wyłączony, można 
17.TIMER - ustawienie czasu pracy klimy
(1) Gdy pilot jest włączony, można ustawić tylko op 
ustawić tylko TIMER ON.

Gdy pilot jest wyłączony, naciśnij przycisk            , aby wejść w stan regulacji TIMER WŁ. 
Naciśnij            po włączeniu pilota, aby wejść w tryb regulacji TIMER WYŁ.

początkowa wartość domyślna to: 12:00. Naciśnij raz przycisk       , aby zwiększyć lub zmniejszyć 
czas o 1 minutę. Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku przyspieszy regulację.

/            w celu potwierdzenia. Po zakończeniu ustawiania czasu ponownie naciśnij przycisk            
Czas zostanie wyświetlony i rozpocznie się odliczanie.

18.MENU
Po naciśnięciu przycisku                        cykl funkcji będzie wyglądać następująco: TURBO →FRESH→IFP 

AC OFF.→IFP AC ECO→3D AIR (zarezerwowane)→         →     → 10° Heating (w trybie grzania)→    
°F/°C→TURBO...

1. Naciśnij przycisk            , zaczną migać poszczególne funkcje.
2. Naciśnij przycisk            ponownie, aby ustawić/anulować bieżącą funkcję w powyższej kolejności. 
Jeśli w ciągu 5 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, nastąpi automatyczne wyjście.
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czas zwiększy się lub zmniejszy o jedną minutę. Przytrzymanie przycisku spowoduje szybkie 
zwiększenie lub zmniejszenie czasu.
Aby zakończyć ustawianie czasu, należy ponownie nacisnąć przycisk             / w celu 
potwierdzenia zmian.



19. Konfiguracja Wi-Fi
Naciśnij i przytrzymaj przycisk             przez 3 sekundy, aby przejść do konfiguracji Wi-Fi, pilot 
bezprzewodowy wyświetli tryb COOL - chłodzenia, niską prędkość wentylatora i 30°C.
Możesz również wejść do konfiguracji Wi-Fi, ustawiając ww. tryb COOL, niską prędkość 
wentylatora i 30°C.

20. SELF-CLEAN - Czyszczenie wymiennika klimatyzatora

i . Na pilocie bezprzewodowym pojawi się Naciśnij kombinację przycisków 
komunikat „SELF-CLEAN”. 
Naciśnij przycisk                     lub          , aby wyjść z funkcji SELF-CLEAN.
Uwaga: Funkcja „SELF-CLEAN” nie działa w przypadku funkcji „SLEEP” i „TIMER”.
21. LOCK - Blokada
Naciśnij przycisk kombinacji klawiszy i . Na ekranie pilota bezprzewodowego 
pojawi się „ ”. Wszystkie przyciski na pilocie przestaną działać.
Naciśnij kombinację przycisków i ponownie, aby anulować blokadę. Ikona „ ” 
zniknie. Wszystkie przyciski na pilocie zaczną działać ponownie.
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