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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

Ten pilot jest dedykowany do urządzeń Haier a niektóre jego funkcje zależą od wybranego 
modelu klimatyzatora

Służy do włączania/wyłączania klimatyzatora

Służy do wyboru trybów pracy

Służy do włączania/wyłączania funkcji TURBO/QUIET

Służy do włączania/wyłączania funkcji HEALTH

Służy do włączania/wyłączania funkcji Timer on (wł.)/ Timer off (wył.)

Służy do włączania/wyłączania funkcji SLEEP

/
1. Służy do zwiększenia lub zmniejszenia temperatury pracy
2. Regulacja czasu

Służy do ustawiania kąta nawiewu żaluzji w górę i w dół.

Służy do regulacji prędkości wentylatora.

1. Ustaw/anuluj wybór funkcji.
2. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć sygnał Wi-Fi.
Naciśnij „OK/Wi-Fi” i „MENU”, aby uzyskać dostęp do funkcji blokady, 
a następnie naciśnij ponownie, aby anulować funkcję blokady.

Szczegółowe informacje na temat wyboru funkcji znajdują się we 
wstępie do funkcji menu.

Służy do ustawiania kąta nawiewu żaluzji w prawo i lewo.

Służy do włączania/wyłączania grzałki w trybie grzania.

Naciśnij w tym samym czasie „OK/Wi-Fi” i „HEATER", aby włączyć/
wyłączyć wyświetlanie nastaw na klimatyzatorze.
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1. Przycisk ON/OFF: włączanie/wyłączanie klimatyzatora.:
Włączanie urządzeń: Naciśnij przycisk       , aby włączyć jednostkę.
Uwaga: Początkowo domyślnym trybem pracy jest AUTO, następnie można wybrać inny 
wymagany przez Klienta tryb. Wciśnij  ponownie, aby wyłączyć urządzenie.
2. MODE - tryb
Naciśnij przycisk                 tyle razy, ile potrzebujesz, aby skorzystać z kilku funkcji : →   → →

 → → �

4. HEALTH - Tryb zdrowotny
(1) Po włączeniu jednostek naciśnij przycisk        , na pilocie bezprzewodowym pojawi się komunikat 

     HEALTH. Następnie naciśnij ten sam ww. przycisk        , aby anulować.
(2) Po wyłączeniu jednostek naciśnij przycisk               , aby przejść do trybu FAN (wentylatora). 

5. TIMER
Gdy urządzenie jest włączone, użytkownik może tylko ustawić opcję TIMER WYŁ , natomiast kiedy 
jest ono wyłączone, użytkownik może ustawić tylko TIMER WŁ.

Gdy urządzanie jest wyłączone, naciśnij        , aby przejść do ustawiana funkcji TIMER WŁ.
Gdy urządzanie jest włączone, naciśnij        , aby przejść do ustawiana funkcji TIMER WYŁ.
Po przejściu do regulacji czasu, ikona timera WŁ./WYŁ. i zegar będą migać jednocześnie, 
początkowa wartość domyślna to: 0:30. Naciśnij przycisk       /       raz, aby zwiększyć lub zmniejszyć 
czas o 30 minut, lub naciśnij i przytrzymaj, aby przyspieszyć proces regulacji.
Po zakończeniu regulacji czasu naciśnij przycisk         ponownie, aby potwierdzić zmiany, czas 
zacznie być wyświetlany i rozpocznie się odliczanie.

3. TRYB TURBO (turbo) /QUIET (cichy)
Funkcja ta może być aktywowana w trybie COOL (chłodzenie) i HEAT (grzanie).
Po każdorazowym naciśnięciu przycisku        na wyświetlaczu pojawi się zgodnie z pętlą 
TURBO→     → Cancel (wyjdź) →TURBO. 
Po ustawieniu trybu „SLEEP” (nocnego), wyłączona zostanie funkcja „TURBO”, natomiast 
funkcja „QUIET” będzie nadal działać.

- ustawienie czasu pracy klimatyzatora
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 włączonym zasilaniu.
6. SLEEP
(1) Do ustawienia przy

(2) Naciśnij przycisk               . Na pilocie bezprzewodowym pojawi się napis „SLEEP”. Czas Snu 
jest ustawiony z góry na 8 godzin i nie można go regulować.
Naciśnij przycisk                ponownie, a funkcja SLEEP zostanie anulowana.

(3) Funkcja ta nie działa w trybie FAN (wentylatora).
7. Przycisk FAN SPEED - prędkość wentylatora
Po każdym naciśnięciu                  ustawienia wentylatora będą zmieniane w następujący sposób:

8. Regulacja kąta żaluzji w górę i w dół

Po każdym naciśnięciu przycisku          ustawienia będą zmieniane w następujący sposób:

TRYB GRZANIA:

Inne tryby:

9. Regulacja kąta żaluzji w prawo i w lewo

Po każdym naciśnięciu przycisku           pilot bezprzewodowy wyświetli poniższy cykl:

Opis funkcji

Niska         Średnia     Wysoka       Auto

- Tryb nocny
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10. Przycisk nastawa temperatury +/-
(1) Ten przycisk nie działa w trybie FAN;
(2) Nacśnij przycisk      /       , temperatura będzie zmieniać się o 0,5°C; wciśnięcie i przytrzymanie 

 przycisku spowoduje szybką zmianę.

11. HEATER
Naciśnij przycisk       
Naciśnij przycisk        

 , na pilocie bezprzewodowym pojawi się napis „HEATER”. 
, a funkcja zostanie wyłączona.

(1) Naciśnij przycisk  , aktualna funkcja możliwa do ustawienia zacznie migać.
(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.

, aby wejść do pętli 
aby potwierdzić operację i 

Uwaga:
Indywidualne sterowanie żaluzjami klimatyzatora: proszę kliknij przycisk        
funkcji i wybrać odpowiednią ikonę funkcji. Następnie naciśnij przycisk        
naciśnij stosowny przycisk           , aby wybrać kąty nawiewu.

13. LOCK - Blokada
Naciśnij kombinację przycisków         i         . Na pilocie zdalnego sterowania pojawi się „         ”. 
Wszystkie przyciski na pilocie przestaną działać.
Naciśnij ponownie tę kombinację przycisków, aby wyłączyć blokadę. Ikona „         ” zniknie.

Opis funkcji

Funkcja ta działa tylko w trybie "AUTO" i "HEAT”. 

12.MENU

Cykl funkcyjny: SELF-CLEAN→3D AIR (zarezerwowane) →FRESH→ HEALTH AIRFLOW→IFP→   

                  IFP AC OFF→ IFP AC ECO

→Grzanie 10°C (działa tylko w trybie HEAT)→°F/°C→SELF-CLEAN

- grzałka

→  →  →
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14. LIGHT - wyświetlanie nastaw pracy
Naciśnij kombinację przycisków          i          , aby włączyć funkcję. Naciśnij tę 
kombinację przycisków ponownie, aby wyłączyć funkcję.
15. Konfiguracja Wi-Fi
Naciśnij i przytrzymaj przycisk          przez 3 sekundy, aby przejść do konfiguracji Wi-Fi, na 
wyświetlaczu pilota pojawi się tryb COOL, niska prędkość wentylatora, 30°C.

Opis funkcji




