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Uwaga: 

 
Na Twoim 
produkcie 

znajduje się 
symbol 

informujący, że 
urządzeń 

elektrycznych i 
elektronicznych 

nie wolno 
wyrzucać do 
odpadów z 

gospodarstw 
domowych, ale 

mają one zostać 
przekazane do 
odpowiedniego 
punktu odbioru 

zajmującego się 
wtórnym 

przetwarzaniem 
sprzętu 

elektrycznego i 
elektronicznego. 

A. Informacje o utylizacji dla użytkowników 
prywatnych 

1. W Unii Europejskiej 

Uwaga: Nie wolno wyrzucać tego urządzenia do 
odpadów z gospodarstw domowych! 

Zgodnie z nową dyrektywą UE, która wskazuje 
właściwy sposób odbioru zużytych urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych, ich składowania 
i recyklingu, stary i zużyty sprzęt elektryczny lub 
elektroniczny musi być odrębnie utylizowany. 

Po wprowadzeniu dyrektywy w państwach 
członkowskich UE prywatne gospodarstwa 
domowe mogą teraz bezpłatnie oddać zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny w określonych 
punktach zbiórki. 

W niektórych krajach istnieje możliwość 
dostarczenia starego sprzętu do dystrybutora 
urządzeń, pod warunkiem zakupu 
porównywalnego nowego urządzenia. 

Więcej informacji można uzyskać we właściwych 
urzędach. 

Jeśli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
zawiera baterie lub akumulatory, należy najpierw 
usunąć je i zutylizować oddzielnie, zgodnie z 
lokalnymi przepisami. 
Zapewnienie prawidłowej utylizacji tego 
produktu pomaga zapobiec potencjalnym 
negatywnym skutkom, jakie dla środowiska 
naturalnego i zdrowia ludzkiego mogłoby 
przynieść niewłaściwe postępowanie z tego typu 
odpadami. 

2. W państwach spoza Unii Europejskiej 

W przypadku sprzedaży urządzeń do państw 
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spoza UE, w sprawie prawidłowego 
postępowania przy ich utylizacji należy 
skontaktować się z odpowiednim urzędem.  

B. Informacje o utylizacji dla użytkowników 
komercyjnych 

1. W Unii Europejskiej 

Jeżeli produkt jest używany w celach 
komercyjnych i zajdzie konieczność jego 
utylizacji, proszę wówczas skontaktować się 
z dostawcą urządzenia, który może udzielić 
informacji na temat wtórnego przetworzenia 
produktu. Istnieje możliwość, że za zbiórkę i 
recykling trzeba będzie ponieść pewne koszty 
(może nie dotyczyć urządzeń w znikomych 
ilościach i niewielkich rozmiarów). 

2. W państwach spoza Unii Europejskiej 

W przypadku sprzedaży urządzeń do państw 
spoza UE, w sprawie prawidłowego 
postępowania przy ich utylizacji należy 
skontaktować się z odpowiednim urzędem.  

 

Urządzenie jest przeznaczone do użytku przez osoby o 
ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub 
umysłowych i osoby bez doświadczenia i znajomości sprzętu, jeśli 
zostanie zapewniony nadzór lub przeprowadzony instruktaż 
użytkowania sprzętu, uświadamiający bezpieczne użytkowanie 
urządzenia. Dzieci powinny być pod nadzorem, aby nie bawiły się 
urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić urządzenia i przeprowadzać 
konserwacji sprzętu chyba, że są pod nadzorem osób dorosłych. 
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• Niniejsza instrukcja obsługi zawiera szczegółowe instrukcje, na 

które należy zwrócić uwagę podczas korzystania z urządzenia. 
 
• Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, aby zapewnić 

prawidłowe funkcjonowanie sterownika przewodowego należy 
zapoznać się z instrukcją. 

 
• Po zapoznaniu się z instrukcją, należy ją zachować, aby zawsze 

była dostępna. 
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I. Środki ostrożności 

Poniższe instrukcje odnoszą się do produktu i instrukcji obsługi, w tym 
użytkowania, środków zapobiegających osobistej krzywdzie i utraty mienia. 
Zbiór metod dla prawidłowego i bezpiecznego użytkowania urządzenia. Po 
dokładnym zapoznaniu się z niniejszą treścią, należy przestrzegać zasad w niej 
zawartych. 

 

 Znaczenie znaków 

Znak Znaczenie 

Ostrzeżenie 
Niewłaściwe postępowanie może doprowadzić do śmierci 
lub ciężkiego obrażenia ciała. 

 Uwaga 
Niewłaściwa obsługa może doprowadzić do obrażeń ciała 
lub utraty mienia. 

Uwagi: 

1. Obrażenia ciała - oznacza uraz, oparzenia i porażenia prądem 
elektrycznym, które wymagają leczenia długoterminowego, ale nie 
wymagają hospitalizacji. 

2. Utrata mienia – oznacza uszkodzenie rzeczy materialnych w tym samego 
urządzenia. 

 

 Oznaczenie symboli 

Symbol Znaczenie 

 
Wskazuje działania zabronione. 

 
Wskazuje działania obowiązkowe. 
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Ostrzeżenie 

 

Ostrzeżenie 

Wykonywanie 
instalacji 

Instalacja powinna być powierzona 
dystrybutorowi urządzenia lub autoryzowanemu 
instalatorowi. Osoby instalujące urządzenie 
powinny być odpowiednio przeszkolone 
i posiadać wymaganą wiedzę i uprawnienia.  
Nieprawidłowy montaż wykonywany przez osoby 
do tego nieuprawionone może spowodować 
pożar, porażenie prądem, zranienia lub wyciek 
wody. 

 

 

Ostrzeżenia 
dotyczące 

stosowania 

Zakaz Nie rozpylać łatwopalnych aerozoli w sąsiedctwie 
pilota przewodowego. W przeciwnym razie może 
dojść do pożaru. 

Zakaz Nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękami. Nie 
pozwolić, aby woda dostała się do pilota. 
W przeciwnym razie może dojść do porażenia 
prądem elektrycznym. 

 
 

II. Główne parametry i funkcje 

• Główne parametry 

Tabela 2-1 

Napięcie 
zasilania 

+5 V DC 

Powietrze 
otoczenia 

-5~+43 °C 

RH 40~90 % 

 
 

• Funkcje 

Podstawowe funkcje pilota 
przewodowego: 
 
1. Podłączenie do jednostki 

wewnętrznej za pomocą czterech 
zacisków A, B, C, D. 

2. Ustawianie trybu pracy za pomocą 
przycisków. 

3. Wyświetlacz LCD 

4. Programator czasu pracy 
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III. Widok przewodowego pilota 

KJR-29B 

 
 

 UWAGA 

Pilot nie obsługuje funkcji pracy 
ekonomicznej 

  

Tryb pracy 

Ikona transmisji 

Nastawiona 
temperatura 

Ikona operacji 

Przycisk trybu 
pracy 

Przycisk lewo 

Przycisk 
prędkości 

wentylatora 

Odbiornik portu 
podczerwieni                          

Ikona blokady 

Ikony funkcji 

Obaszar ustawień 
czasowych 

Status prędkości 
wentylatora 

Ikona sterowania 
wydmuchem (SWING) 

Przycisk włącz/wyłącz 

Przycisk prawo 

Przycisk cicha praca / 
OK 

  Przycisk ustawienia temperatury    Przycisk ustawień czasowych 
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IV. Instrukcja obsługi 

• Funkcja odbiornika 
podczerwieni 

Pilot przewodowy zdalnego 
sterowania, może odbierać sygnał 
z pilota bezprzewodowego. Należy 
pamiętać o konieczności podłączenia 
pilota przewodowego do zacisków 
komunikacji jednostki wewnetrznej. 
 

 UWAGA 

Pilot przewodowy nie wykonuje 
operacji dotyczącej kierunku 
wydmuchu powietrza (SWING), 
otrzymanej za pomocą odbiornika 
podczerwieni. 

 

• Włącz / wyłącz 
klimatyzator 

Wybierz przycisk włącz / wyłącz, aby 
włączyć / wyłączyć urządzenie.  
 
Kiedy jednostka jest wyłączona, 
naciśnij przycisk włącz / wyłącz, aby 
włączyć urządzenie. Na wyświetlaczu 

pojawi się ikona . 
 
Kiedy jednostka jest włączona, 
naciśnij przycisk włącz / wyłącz, aby 
wyłączyć urządzenie. Na 

wyświetlaczu zniknie ikona . 
 

• Ustawienia trybu pracy 

Naciśnij przycisk, aby wybrać tryb 
pracy urządzenia, kolejne naciskanie 
przycisku powoduje zmianę trybu 
w następujący sposób: 

Automatyczny  → Chłodzenie  
→ Osuszanie  → Grzanie  → 
Wentylacja  → Automatyczny 
Kiedy jest ustawiona funkcja tylko 
chłodzenie, to tryb grzanie będzie 
niedostępny.  
 

• Ustawienia prędkości 
wentylatora 

W trybie grzania, chłodzenia lub 
wentylacji naciśnięcie przycisku 
prędkości wentylatora powoduje 
zmianę prędkości obrotowej 
wentylatora w następującej 
kolejności: 
Automatyczna → Niska → Średnia → 
Wysoka → Automatyczna 
 
W trybie pracy automatycznej lub 
osuszanie, nie ma możliwości zmiany 
prędkości wentylatora. Domyślna 
prędkość wentylatora ustawiona jest 
na automatyczny bieg.  
 
 

• Ustawienie temperatury 

W trybie chłodzenia, grzania lub 
osuszania za pomocą przycisków 

 oraz  można zmienić 

temperaturę w  zakresie 17~30°C.  
 
Ustawienie temperatury jest 
niemożliwe w trybie wentylacji. 
 

• Ustawienia czasu 
włączenia / wyłączenia 
urządzenia 

Naciskając przycisk ustawień 
czasowych, jest możliwość edycji 
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czasu włączenia urządzenia, a na 

wyświetlaczu pojawi się  oraz . 

 

Przyciskami  oraz  można 

ustawić żądany czas włączenia. 
Jeżeli ustawiany czas wynosi mniej 
niż 10 godzi, to każde naciśnięcie 
przycisków powoduje zmianę czasu o 
0,5 godziny. Jeżeli ustawiany czas 
ma powyżej 10 godzin to każde 
naciśnięcie przycisków powoduje 
zmianę o 1 godzinę. Maksymalna 
wartość wynosi 24 godziny. 
 
Po ustawieniu żądanego czasu, 
chcąc zatwierdzić godzinę włączenia 

należy wybrać przycisk  lub 
zaczekać 5 sekund.  
 
Podczas ustawień czasu włączenia 
urządzenia naciskając przycisk 
ustawień czasowych, jest możliwość 
edycji czasu wyłączenia urządzenia, 

a na wyświetlaczu pojawi się  

oraz . 
 
Ustawienia czasu wyłączenia 
wyglądają identycznie jak ustawienia 
czasu włączenia.  
 
Chcąc anulować ustawienia czasu 
włączenia / wyłączenia urządzenia, 
należy wybrać wartość 0.0h. 
 

 UWAGA 

Chcąc anulować ustawienia czasu 
włączenia / wyłączenia można 
również wyłączyć i włączyć 
urządzenie. 

 

• Ustawienia godziny 

Edycja czasu jest możliwa po 
naciśnięciu przycisku ustawień 
czasowych przez okres 3 sekund: 
 
Wartość godziny zacznie, wówczas 
można ją zmienić za pomocą 

przycisków  oraz . 

 
Po ustawieniu godziny należy 

nacisnąć przycisk  oraz , aby 

przejść do ustawień minut. 

Naciskając przyciski  oraz  

ustawiamy wartość minut. 
 
Po zakończeniu ustawienia czasu, 

należy nacisnąć przycisk  albo 

zaczekać 5 sekund, aby 
zaakceptować zmiany. 
 

• Cicha praca  

Podczas pracy w trybie wentylacji, 
grzania lub chłodzenia naciśnij 

przycisk , aby wybrać tryb 

cichej pracy. Prędkość wentylatora 
zostanie zmieniona do prędkości 
minimalnej. 
 
W trybie pracy automatycznej oraz 
osuszania naciśnięcie przycisku 

 nie przyniesie żadnego skutku. 

  

• Blokada pilota 
przewodowego 

Jednoczesne naciśnięcie przycisków 

 oraz  powoduje blokadę 

pilota. Na wyświetlaczu pojawi się 

ikona . 
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W trybie blokady pilota, naciśnięcie 
przycisków nic nie zmieni. 
Urządzenie nie będzie też reagowało 
na sygnały wysyłane z pilota 
bezprzewodowego. 
 
Ponowne jednoczesne naciśnięcie 

przycisków  oraz  
powoduje wyłączenie funkcji blokady 
pilota.  
 
 

• Funkcja przypominająca o 
konieczności czyszczenia 
filtra powietrza 

Pilot przewodowy zlicza łączny czas 
pracy jednostki wewnętrznej. Kiedy 
zadany czas zostanie przekroczony 
to na wyświetlaczu pojawi się ikona 

, informująca o konieczności 
wyczyszczenia filtra powietrza.  
 

Wciśnięcie przycisku  przez 3 
sekundy spowoduje zresetowanie 
czasu, pilot będzie naliczał czas do 
wyczyszczenia filtra od nowa.  
 

 UWAGA 

Wartość domyślna funkcji wynosi 
2500 godzin. Można ją zmienić na 
1250 godzin, 5000 godzin lub 
10000 godzin. 
Metoda ustawień funkcji opisana 
w dokumentacji techniczno-
ruchowej. 

 
 
 

• Funkcja kierowania 
wydmuchem   (SWING) 

Jeżeli jednostka obsługuję funkcję 
kierowania wydmuchem powietrza, to 
po wybraniu przycisku  można 
wybrać kierunek wydmuchu. 
Przytrzymując przycisk przez 
3 sekundy można włączyć / wyłączyć 
automatyczną funkcję SWING, a na 
wyświetlaczu pojawi się ikona . 
 
 
 

• Funkcja uśrednionej 
temperatury w 
pomieszczeniu (Follow Me) 

Podczas pracy w trybie 
automatycznym, grzania lub 

chłodzenia naciśnij przycisk  
aby włączyć funkcję. Naciskając 
powtórnie przycisk możemy wyłączyć 
funkcję. Zmiana trybu pracy również 
spowoduje wyłączenie funkcji. Kiedy 
funkcja Follow Me jest włączona to 
na wyświetlaczu podświetlona będzie 

ikona . Funkcja polega na 
odczycie temperatury z pilota 
przewodowego i wysyłania tej 
informacji do jednostki wewnętrznej, 
co 3 minuty.  
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V. CERTYFIKATY I WYMAGANIA TECHNICZNE 

• Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) powinna być 
zgodna z warunkami CCC. 


