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1. Instrukcja montażu 

Instrukcje bezpieczeństwa 

Przed zainstalowaniem sterownika przeczytaj „Instrukcje bezpieczeństwa” i upewnij się, że 
sterownik został poprawnie zainstalowany. Po zakończeniu instalacji upewnij się, że sterownik 
działa poprawnie. 

Poinstruuj klienta, jak korzystać ze sterownika i jak go obsługiwać. 

Znaczenie symboli ostrzegawczych 

 
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować uszkodzenie mienia lub obrażenia ciała. 

Informacje oznaczone jako „UWAGA” zawierają instrukcje o tym jak prawidłowo używać 
sterownika. 

 
● Upewnij się, że funkcja zdalnego sterowania bezprzewodowego nie jest zakłócona. 

● Zapewnij warunki do dobrej transmisji sygnału z pilota 

● Upewnij się, że wskaźniki działania i zawartość wyświetlacza są wyraźnie widoczne. 

● Upewnij się, że w pobliżu odbiornika sygnału urządzenia nie ma źródła światła, takiego jak 
lampa fluorescencyjna. 

● Upewnij się, że bezpośrednie światło słoneczne nie świeci na odbiorniku sygnału 
urządzenia. 

 

 Uwaga 

Obsługa pilota 

● Skieruj nadajnik pilota w stronę odbiornika sygnału na jednostce wewnętrznej. 

● Jeśli na drodze sygnału między nadajnikiem zdalnego sterowania a odbiornikiem jednostki 
wewnętrznej znajduje się przeszkoda, taka jak ściana, pilot nie będzie działał. 

 

● Zasięg sygnału zdalnego sterowania wynosi około 7 metrów. 

● Pomyślny odbiór transmitowanego sygnału jest sygnalizowany jednym krótkim dźwiękiem z 
jednostki wewnętrznej. 

● Upadek lub kontakt z wodą może uszkodzić pilota, upewnij się że leży w bezpiecznym miejscu.  

● Nigdy nie naciskaj przycisków na pilocie twardym, ostrym przedmiotem ponieważ może to 
doprowadzić do uszkodzenia pilota. 

Miejsce instalacji 

● Na odbiór sygnału może wpływać elektroniczne oświetlenie fluorescencyjne w pomieszczeniu. 

● Jeśli jakikolwiek inny sprzęt elektryczny zostanie przypadkowo uruchomiony za pomocą pilota, 
odsuń urządzenie lub skontaktuj się ze sprzedawcą. 
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2. Akcesoria zestawu 

Upewnij się, że masz wszystkie następujące części. 

 Nazwa Wygląd ilość 

① Uchwyt 
 

1 

② 
Śruby krzyżakowe 
Philips (M2.0x4.5)  2 

③ Baterie AAA  2 

④ Instrukcja pilota  1 

 
 
3. Wymiary pilota 

 

Obr. 2.1: Wymiary pilota zdalnego sterowania 

 

Obr. 2.2: Wymiary uchwytu 

 

4. Montaż uchwytu 

1) Przymocuj i zabezpiecz uchwyt pilota w stabilnej pozycji za pomocą śrub ( Obrazek 2.3). 

Postępuj zgodnie z instrukcjami z punktu „1. Instrukcje montażu ”. 

 

Obr. 2.3 
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2) Popchnij pilot zdalnego sterowania pionowo w dół do uchwytu pilota  (Obrazek 2.4.). 

 

Obr. 2.4  

 

5. Wymiana baterii 

1) 1) Przesuń przednią pokrywę pilota w kierunku wskazywanym przez strzałkę (Obrazek 2.5). 

 

Obr. 2.5 

Wyjmij pokrywę baterii (Obrazek 2.6). 

 

Obr. 2.6 

3) Wyjmij stare baterie i zainstaluj dwie nowe baterie AAA zgodnie ze wskazaną biegunowością 

(Obrazek 2.7). Zamknij pokrywę baterii.  

Obr. 2.7 
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6. Instrukcje użytkowania 

Aby w pełni wykorzystać funkcje pilota zdalnego sterowania i zapobiec nieprawidłowemu działaniu 
spowodowanemu niewłaściwą obsługą, zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed 
użyciem. 

Instrukcje bezpieczeństwa wymienione tutaj są oznaczone jako OSTRZEŻENIE i UWAGA. Oba 
typy zawierają ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Należy dokładnie przestrzegać 
wszystkich tych instrukcji bezpieczeństwa. 

 
OSTRZEŻENIE 
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. 

 

 
UWAGA 
Postępowanie niezgodnie z tymi instrukcjami może spowodować uszkodzenie mienia lub 
obrażenia ciała, w zależności od okoliczności. 

 
Informacje oznaczone jako „UWAGA” zawierają instrukcje zapewniające prawidłowe użycie 
sterownika. 
Po przeczytaniu tego podręcznika przechowuj go w odpowiednim miejscu, aby w razie potrzeby 
móc wspomóc się informacjami w nim zawartymi. Jeśli pilot zostanie przekazany innemu 
użytkownikowi, należy przekazać mu niniejszą instrukcję. 

 
UWAGA 
● Należy pamiętać, że długotrwała bezpośrednia ekspozycja na zimne lub ciepłe powietrze 

z klimatyzatora może mieć wpływ na ciało lub zdrowie. 

● Nie rozpylaj pestycydów, środków dezynfekujących lub łatwopalnych aerozoli na pilocie, 
ponieważ może to zniekształcić jego obudowę. 

● Jeśli pilot zdalnego sterowania działa nieprawidłowo, wyłącz go i skontaktuj się z 
lokalnym sprzedawcą. 

● Wyjmij baterie z pilota przed czyszczeniem lub konserwacją. Nigdy nie myj kontrolera 
wodą. 

 

 
OSTRZEŻENIE 
● Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami, jeśli woda dostanie się do pilota może dojść do 

uszkodzenia płytki elektroniki. 

● Nie używaj klimatyzatora do celów innych niż przeznaczone. Nie używaj klimatyzatorów 
do chłodzenia precyzyjnych przyrządów, żywności, roślin, zwierząt lub dzieł sztuki, 
ponieważ może to wpłynąć na ich stan, jakość lub trwałość. 

● Od czasu do czasu przewietrz przestrzeń powietrzną. Zachowaj ostrożność podczas 
korzystania z klimatyzatora razem z innymi urządzeniami grzewczymi. Niedostateczna 
wentylacja może spowodować niedobór tlenu. 

 
7. Dane techniczne 

Model pilota RM05B 

Napięcie zasilania 3,0 V (AAA baterie × 2) 

Temperatura 
otoczenia 

−5 až 43 °C 

Wilgotność 
otoczenia 

RH ≤ 90 % 

 
  



 

7 

8. Nazwy i funkcje przycisków 

 

Obr. 3.1: Wygląd pilota 
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 Przycisk Opis 

①  Tryb 
Ustawianie trybu automatycznego → Chłodzenie → Grzanie → Osuszanie 
→ Wentylator 

②  
Zmniejszenie 
wartości 

Zmniejszenie ustawionej wartości temperatury lub czasu timera 

③  
Włączanie / 
wyłączanie 

Włączanie/wyłączanie jednostki 

④  Wyświetlacz Włączanie / wyłączanie wyświetlacza jednostki wewnętrznej. 

⑤  Cicha praca Włączanie / wyłączanie trybu cichej pracy 

⑥  Dogrzewanie Włączenie/Wyłączenie funkcji dodatkowej grzałki elektrycznej 

⑦  Ustawienie Ustawianie stopnia prędkości wentylatora i zmiany temperatury 

⑧  Blokada Blokada przycisków 

⑨  

Tylko 
chłodzenie / 
chłodzenie i 
grzanie 

Przełączanie między trybami „Tylko chłodzenie” i „Chłodzenie i grzanie” 

⑩  
Prędkość 
wentylatora 

Ustawienie prędkości wentylatora 

⑪  
Zwiększ 
wartość 

Zwiększenie ustawionej wartości temperatury lub czasu timera 

⑫  

Prowadzenie 
powietrza 
wywiewaneg
o 

Dostosowanie kąta ustawienia żaluzji nawiewu 

⑬  

Ciągła 
zmiana kąta 
nawiewu 

Włącz / wyłącz ciągłą zmianę kąta nawiewu 

⑭  
Oszczędzani
e energii 

Włącz / wyłącz funkcję Oszczędzania energii 

⑮  Timer Wł. Aktywacja timera 

⑯  Timer Wył. Dezaktywacja timera 

 
Uwaga: 

Przyciski  i  nie działają z urządzeniami poprzedniej generacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

9. Nazwy ikon i funkcje na wyświetlaczu 

 

Obr. 3.2: Wyświetlacz pilota 

 Nazwa Opis 

① Temperatura Wskazuje aktualnie ustawioną temperaturę 

② Tryb pracy Wskazuje aktualny tryb pracy 

③ 
Oszczędzani
e energii 

Wskazuje, że ECO (oszczędzanie energii) jest włączone 

④ 
Dodatkowa 
grzałka 

Wskazuje, że aktywna jest dodatkowa grzałka 

⑤ 
Tryb cichej 
pracy 

Wskazuje, że klimatyzator pracuje w trybie cichej pracy 

⑥ 
Wskaźnik 
zasilania 

Wskazuje, czy jednostka jest zasilona 

⑦ 
Nadawanie 
sygnału 

Wskazuje, że sygnał z pilota jest wysyłany do jednostki wewnętrznej 

⑧ Blokada Wskazuje czy została aktywowana blokada przycisków 

⑨ Timer wł./wył. Wskazuje czy został aktywowany timer 

⑩ 
Prędkość 
wentylatora 

Wskazuje aktualną prędkość wentylatora jednostki wewnętrznej 

⑪ 

Cykliczne 
kierowanie 
strumieniem 
powietrza 

Wskazuje, że cykliczne sterowanie kątem nawiewu powietrza jest włączone 

 

10. Metoda kontroli 

10.1 Włączenie / wyłączenie urządzenia  

1) Naciśnij  (Obrazek 3.3). Na wyświetlaczu pojawi się ikona  a jednostka rozpocznie pracę. 

 

Obr. 3.3 

2) Naciśnij . Ikona  zniknie z wyświetlacza jednostki wewnętrznej a klimatyzator przestanie 

pracować. 

 

10.2 Tryb pracy i temperatura 

1) Naciśnij  (Obrazek 3.4). Na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia ikona aktualnego trybu. 
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Obr. 3.4 

2) Wielokrotne naciskanie przycisku  za każdym razem przełącza tryb pracy w następującej 

kolejności: (Obrazek 3.5) 

 

Obr. 3.5 

Naciśnięcie w trybie Auto, Cool, Osuszanie lub Grzanie przycisków  lub  spowoduje zmianę 

nastawionej temperatury. Naciśnięcie  lub  powoduje zmianę ustawionej temperatury o 1 °C . 

Przytrzymanie przycisku spowoduje szybką zmianę temperatury. 

Uwaga: 

● W trybie Auto oraz Osuszanie nie można nastawić prędkości wentylatora. 

● W trybie Wentylatora nie można ustawić temperatury. 

10.3 Nastawienie prędkości wentylatora 

W trybie chłodzenia, ogrzewania lub wentylatora naciśnij  aby ustawić prędkość obrotów 

wentylatora    

 

Obr. 3.6 

1) 7 prędkości wentylatora: Domyślnie pilot jest ustawiony na 7 prędkości wentylatora, gdzie 
prędkość wentylatora jest przełączana cyklicznie  (Obrazek 3.7).

 

Obr. 3.7 

2) 3 prędkości wentylatora: Prędkość wentylatora jest przełączana cyklicznie w trzech stopniach 
(Obrazek 3.8). 

 

Obr. 3.8. 

Uwaga: 

Domyślna prędkość wynosi 7. (Aby zmienić liczbę prędkości, patrz strona 16). 

10.4 Ustawianie kierunku nawiewu powietrza wylotowego 

Naciśnij  aby ustawić kąt żaluzji nawiewu (Obrazek 3.9). 

 

Obr. 3.9 

Automatyczna Prędkość 2 Prędkość 4 Prędkość 6 

Prędkość 1 Prędkość 3 Prędkość 5 Prędkość 7 

Níska Średnia Wysoka 

Automatyczna 
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3) Dostępnych jest 5 kątów nawiewu dla jednostek wewnętrznych drugiej generacji. Żaluzja obraca 
się pod niewielkim kątem za każdym naciśnięciem przycisku. W przypadku pierwszej generacji 
jednostek wewnętrznych żaluzja obraca się o około 6 stopni za każdym naciśnięciem przycisku. 

Uwaga: 

● Ta funkcja jest dostępna tylko w urządzeniach z pionowymi łopatkami nawiewu. 

● Przycisk  nie działa, gdy urządzenie jest wyłączone. Po wyłączeniu urządzenia pilot 
automatycznie wyłącza tę funkcję. 

10.5 Ustawianie ciągłej zmiany kąta nawiewu powietrza 

1) Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij  (Obrazek 3.10). Rozpocznie się funkcja ciągłej 
zmiany kąta nawiewu, pojawi się wskaźnik  a do jednostki wewnętrznej zostanie wysłany 
sygnał. 

 

Obr. 3.10 

2) Po włączeniu funkcji ciągłej zmiany kąta nawiewu, ponowne naciśnięcie przycisku  
deaktywuje funkcję. 

Uwaga: 

● Przycisk  nie działa, gdy urządzenie jest wyłączone. 

● Za każdym razem, gdy wysyłany jest sygnał zmiany kąta nawiewu, wskaźnik jest wyświetlany 
przez 15 sekund, a następnie znika. Jednostka wewnętrzna pozostaje w trybie ciągłej zmiany 
kąta nawiewu. 

10.6 Obsługa wyświetlacza 

Ta funkcja służy do włączania / wyłączania wyświetlacza jednostki wewnętrznej. 

1) Gdy pilot jest włączony lub wyłączony, naciśnij  (Obrazek 3.11) zaświeci się wyświetlacz 

jednostki wewnętrznej. 

 

Obr. 3.11 

2) 2) Gdy wyświetlacz jednostki wewnętrznej jest włączony, naciśnij  aby go wyłączyć. 

10.7 Ustawienie trybu cichej pracy 

Funkcja Cicha praca służy do wysyłania cichego sygnału do jednostki wewnętrznej. Gdy jednostka 
wewnętrzna jest w trybie cichym, automatycznie optymalizuje poziom hałasu. 

1) Gdy urządzenie jest w trybie chłodzenia lub grzania, naciśnij przycisk   (patrz rys. 3.12), aby 
rozpocząć cichą pracę. Na wyświetlaczu pojawi się ikona . 

 

Obr. 3.12 

2) W trybie cichym naciśnij  przycisk  aby wyłączyć cichą pracę. Wskaźnik  zniknie. 

Uwaga: 

● Jeśli tryb cichy był włączony przez 8 godzin, wskaźnik zniknie i urządzenie wyjdzie  

● Tryb cichej pracy i tryb ECO nie mogą być używane jednocześnie. 
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10.8 Ustawienie ECO (Oszczędzanie energii) 

1) Pilot może wysyłać sygnał gotowości ECO do jednostki wewnętrznej, gdy urządzenie pracuje w 
trybie chłodzenia lub grzania. 

2) Wciśnięcie przycisku  (Obrazek 3.13) spowoduje wysłanie sygnału załączenia trybu 
ECO(Oszczędzanie energii) do jednostki wewnętrznej. Na wyświetlaczu pojawi się ikona . 

3) Tryb ECO zostanie wyłączony po naciśnięciu przycisku  ,  lub . Ikona  zniknie. 

 

Obr. 3.13 

Uwaga: 

● Gdy ECO jest ustawione w trybie chłodzenia, prędkość wentylatora jest przełączana na Auto, a 
temperatura wynosi 26 °C. Gdy ECO jest ustawione w trybie grzania, prędkość wentylatora 
zmienia się na Auto. 

● Jeśli tryb ECO był włączony przez 8 godzin, wskaźnik zniknie a urządzenie zakończy tryb 
oszczędzania energii. 

● Tryb cichej pracy i tryb ECO nie mogą być używane jednocześnie. 

10.9 Timer Włącz/Wyłącz 

Funkcja Timer służy do włączania / wyłączania timera jednostki wewnętrznej. 

1) Timer włączony: 

① Przycisk  (Obrazek 3.14). Na wyświetlaczu pilota pojawi się „Timer On”, a w polu 
„Timer” pojawi się „0.0h Later On”. Teraz ustaw czas włączenia timera. 

 

Obr. 3.14 

② Wciśnij przycisk  następnie  /  aby nastawić czas. 

③ Po wprowadzeniu ustawień informacje o ustawieniu zegara są wysyłane do jednostki 
wewnętrznej. 

 
2) Dezaktywacja: 

① Naciśnij przycisk  (Obrazek 3.15). Na wyświetlaczu pilota pojawi się „Timer Off”, a w 
polu „Timer” pojawi się „0.0h Later Off”. Teraz ustaw czas wyłączenia zegara. 

 

Obr. 3.15 

② Wciśnij przycisk  następnie  /  aby nastawić czas. 

③ Po wprowadzeniu ustawień informacje o ustawieniu zegara są wysyłane do jednostki 
wewnętrznej 

 

 

 



 

13 

Uwaga: 

● Naciśnięcie przycisków  /  w trybie timera przez dłuższy czas spowoduje zmianę czasu co 

0,5 godziny. Jeśli ustawiany czas przekracza 10 godzin, będzie on zmieniany w ciągu 1 godziny. 
Maksymalne ustawienie czasu to 24 godziny. 

● Po ustawieniu Timera włączenia / wyłączenia na 0,0 godziny funkcja Timer włączenia / 
wyłączenia jest anulowana. 

● Po zakończeniu ustawiania timera może wystąpić różnica czasu ± 15 minut, jeśli przyciski 
ustawień, tryb pracy, prędkość wentylatora i tryb gotowości ECO zostaną ponownie naciśnięte 

● Timer włączenia i wyłączenia czasowego mogą być aktywne jednocześnie. 

10.10 Ustawienia sterownika 

Naciśnij  aby skonfigurować parametry zdalnego sterowania (Obrazek 3.16) (Aby uzyskać 

szczegółowe informacje, patrz „Procedury konfiguracji parametrów na stronie 15). 

 

Obr. 3.16 

10.11 Blokada przycisków 

Gdy przyciski pilota są zablokowane, wszystkie ich funkcje są ignorowane, z wyjątkiem funkcji 
Blokady, Tylko chłodzenie, Ustawienia adresu chłodzenia i grzania oraz Ustawienia adresu grupy. 

1) Naciśnij przycisk  aby zablokować klawisze (Obrazek 3.17). Na wyświetlaczu pojawi się 

wskaźnik blokady . 

 

Obr. 3.17 

2) Naciśnij ponownie  ikona  zniknie a przyciski zostaną odblokowane. 
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10.12 Wybór trybu tylko chłodzenie / chłodzenie i grzanie 

1) W trybie Tylko chłodzenie naciśnij  aby przejść do trybu chłodzenia i grzania (Obrazek 3.18.) 

 

Obr. 3.18 

2) W trybie chłodzenia i grzania naciśnij  aby przejść do trybu tylko chłodzenie. 

Uwaga: 

Domyślne ustawienie fabryczne to Chłodzenie i grzanie. 

10.13 Korzystanie z grzałki pomocniczej (zarezerwowane) 
 

 

11. Znajdowanie i ustawianie adresu jednostki wewnętrznej 

Naciśnij i przytrzymaj  przez 5 sekund (Obrazek 4.1) aby przejść do strony ustawień adresu 

jednostki wewnętrznej. Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk ponownie przez 5 sekund, aby wyjść z 
tej strony. 

 

Obr. 4.1 

 

 

1) Określ adres jednostki wewnętrznej: 

Po wprowadzeniu ustawień adresu naciśnij  aby wejść do menu wprowadzania poleceń. 

Następnie naciśnij  aby wysłać polecenie zapytania (Obrazek 4.2), wyświetlacz jednostki 

wewnętrznej pokaże jej aktualny adres. 

 

Obr. 4.2 
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Ustawienie adresu jednostki wewnętrznej: 

Po wejściu do menu ustawień adresu naciśnij   aby wejść do menu wprowadzania poleceń. 

Przyciskami  /  ustaw żądany adres. Naciśnij przycisk , aby wysłać polecenie nadania 

adresu do jednostki wewnętrznej. (Obrazek 4.3.) 

 

Obr. 4.3 

 

12. Konfigurowanie parametrów zdalnego sterowania 

 

1) Procedura konfiguracji: 

① Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie  i  przez 5 sekund lub naciśnij  aby przejść do 

strony ustawień parametrów  

② (Obrazek 4.4). 

 

Obr. 4.4 

③ Przyciskami  /  ustaw żądany parametr. 

④ Po ustawieniu naciśnij  lub poczekaj 5 sekund, aby zapisać ustawienie parametru. 

Kolejność naciśnięć klawiszy jest przedstawiona na obrazku 4.5. 
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Obr. 4.5 

1) Informacje o ustawieniach, (Tabela 4.1.) 

2) Tabela 4.1 Parametry pilota bezprzewodowego 

Parametr Definicja parametru 

00 7 prędkości wentylatora, przyrost co 0,5 ° C 

01 3 prędkości wentylatora, przyrost co 1 ° C 

02 7 prędkości wentylatora, przyrost co 1 ° C (ustawienie fabryczne) 

03 3 prędkości wentylatora, przyrost co 0,5 ° C 

 
Uwaga: 

Ustaw ten parametr na 01 dla pierwszej generacji jednostek wewnętrznych. 

 

 

 

 

 

 

 
 


