
 

Instrukcja obsługi pilota NT-03 

1.1  Instrukcja obsługi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ Nie umieszczaj pilota w pobliżu źródeł ciepła, takich jak koce elektryczne lub piece grzewcze. 

⚫ Nie kładź pilota na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 

⚫ Należy uważać, aby nie upuścić, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie. 

⚫ Nie narażaj pilota zdalnego sterowania na wodę ani inne płyny. 

    
！ ！ Uwaga 

(1) “ON/OFF” 
Włączenie lub wyłączenie klimatyzatora 

(7) Fan speed - 
Zmniejszanie prędkości wentylatora 

(9) Timer 
Włączenie/wyłączenie timera. 

(14) Clock 
Ustawienie godziny na pilocie. 

Lock 
Blokada przycisków pilota. 

(3) Zmniejszanie temperatury 

(4) Zwiększanie temperatury (2) Mode 
Zmiana trybu pracy klimatyzatora, 
automatyczny, chłodzenie, 
osuszanie, wentylacja, grzanie. 

(8) Fan speed + 
Zwiększenie prędkości wentylatora. 

(10) Turbo 
Funkcja nieostępna. 

 

(11) ECON 

Funkcja niedostępna 

(12) Sleep 
Funkcja niedostępna. 

 

(13) Light 
Funkcja niedostępna. 
 
 
 

(5) Wachlowanie góra/dół 

(6) Wachlowanie prawo/lewo 

⚫ Skieruj pilota na klimatyzator, naciśnij przycisk na pilocie i wyślij sygnał polecenia do 
klimatyzatora. 

⚫ Jeśli sygnał zostanie odebrany poprawnie, klimatyzator wyda komunikat „beep”. 

⚫ Jeśli pilot zdalnego sterowania nie działa, wymień nową baterię i spróbuj ponownie. Jeśli problem 
nadal występuje, skontaktuj się ze sprzedawcą. 

    
！ ！ Uwaga 



 

 

1.1.1 Znaczenie symboli na wyświetlaczu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1）Pilot zdalnego sterowania ma 20 klawiszy. Gdy pilot zdalnego sterowania zostanie włączony po 

raz pierwszy, ekran LCD pokaże wszystkie możliwe znaki, a następnie obszar wyświetlania 

temperatury pokaże kod modelu pilota, a następnie przejdzie w tryb gotowości, który wyświetla tylko 

zegar 0:00 AM na wyświetlaczu LCD . 

2）Symbole na wyświetlaczu: 

• Tryb pracy: automatyczny 、chłodzenie 、osuszanie 、wentylacja , grzanie . 

• Temperatura: , zakres 16 ~ 32˚C lub 61 ~ 90℉. 

• Prędkość wydmuchu powietrza: . Automatyczna: . 

• Wachlowanie: góra/dół . Prawo/lewo . 

• Timer: włączona fukcja „timer on” . Włączona funkcja „timer off” . 

• Inne oznaczenia:  zegar.  funkcja sleep (niedostępna).  funkcja TURBO 

(niedostępna).  funkcja ECON (niedostępna).  fukncja oczyszczania  (niedostępna). 

 grzałka elektryczna  (niedostępna).  adres  (niedostępna).  blokada klawiatury. 

 słaba bateria.  automatyczna konfiguracja   (niedostępna).  osczędzanie 

energii (niedostępna).  zdrowie  (niedostępna).  świeże powietrze (niedostępna). 

 inteligencja  (niedostępna).  podświetlenie  (niedostępna). 

 

 



 

 

1.1.2 Opis klawiszy 

（1） ON/OFF 

① Naciskanie tego przycisku powoduje zmianę stanu pilota i klimatyzatora w sekwencji: 

ON → OFF → ON            włączony → wyłączony → włączony 

② Jeśli pilot jest włączany pierwszy raz, ustawione są domyślne parametry (Temperatura 25℃ 

tryb pracy, siła nadmuchu, wachlowanie pozostają w trybie automatycznym, nie aktywne są 
funkcje TURBO, SLEEP, TIMER i LOCK).  

③ Jeśli pilot jest włączany po uprzednim wyłączeniu, zostają przyjęte i zapamiętane ustawienia z 

przed wyłączenia. Kasują się jedynie ustawienia funkcji the sleep, TURBO, ECON i timer. 

（2） Mode 

① When Naciskanie tego przycisku powoduje zmianę tryb pracy klimatyzatora w sekwencji: 

AUTOMATYCZNY →  CHŁODZENIE →  OSUSZANIE →  OGRZEWANIE → 

WENTYLOWANIE → AUTOMATYCZNY  

AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN → AUTO. 

（3） Zmniejszenie temperatury ▼ 

① Ustawienie temperatury: każdorazowe naciśnięcie powoduje zmniejszenie nastawianej 

temperatury o 1℃ w zakresie: 32℃→ 31℃→ ... → 17 ℃→ 16 ℃ lub 90℉→89℉→…→

62℉→61℉（W funkcji OSUSZANIE, WENTYLACJA I AUTOMATYCZNEJ naciskanie 

klawisza ▼ nie powoduje zmiany temperatury） 

② W przypadku nastawiania zegara lub timera przycisk ten służy do zmiany godziny.  
③ Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku powoduje ciągłą zmianę nastawianej temperatury. 

（4） Zwiększenie temperatury ▲ 

① Ustawienie temperatury ： każdorazowe naciśnięcie powoduje zwiększenie nastawianej 

temperatury o 1℃ w zakresie: 16℃→17℃→…→31℃→32℃ lub 61℉→62℉→…→89℉→

90℉（W funkcji OSUSZANIE, WENTYLACJA I AUTOMATYCZNEJ naciskanie klawisza ▲ 

nie powoduje zmiany temperatury） 

② W przypadku nastawiania zegara lub timera przycisk ten służy do zmiany godziny.  
③ Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku powoduje ciągłą zmianę nastawianej temperatury. 

（5） Wachlowanie góra/dół 

① W funkcji osuszania nawiew jest stały i nie można go zmienić. 

② W pozostałych trybach naciskanie tego przycisku powoduje zmianę w sekwencji: wachlowanie → 

stały nawiew → naturalny nawiew → wachlowanie. 

（6） Wachlowanie prawo/lewo 

① W funkcji osuszania nawiew jest stały i nie można go zmienić. 
② Domyślnie ustawiony jest tryb wachlowania. Każdorazowe naciśnięcie tego przycisku 

powoduje zmianę w sekwencji: WACHLOWANIE → STOP → WACHLOWANIE  

（7） “FAN -” 

Intensywność nadmuchu jest domyślnie nastawiona w funkcji automatycznej.  

W trybie osuszania intensywność nadmuchu jest domyślnie ustawiona jako niska i nie może 

być zmieniana.  

W pozostałych trybach pracy intensywność nadmuchu może być zmieniana w sekwencji: 



 

 

automatyczny →  wysoka prędkość →  średnia prędkość →  niska prędkość → 

automatyczny.  

（8）  “FAN +” 

Intensywność nadmuchu jest domyślnie nastawiona w funkcji automatycznej.  

W trybie osuszania intensywność nadmuchu jest domyślnie ustawiona jako niska i nie może 

być zmieniana.  

W pozostałych trybach pracy intensywność nadmuchu może być zmieniana w sekwencji: 

automatyczny →  wysoka prędkość →  średnia prędkość →  niska prędkość → 

automatyczny.. 

（9） Timer 

① Tryb podstawowy: Gdy pilot jest w stanie OFF (wyłączony) naciskanie tego przycisku 

powoduje ustawienie momentu włączenia klimatyzatora w przedziale od 0 do 24 h. 

② Tryb rozszerzony: Wyłączyć pilota w momencie nastawiania momentu włączenia timera, 
ustawić godzinę w zakresie od 00:00 do 23:59. Jeśli ustawiona godzina włączenia i 
wyłączenia jest identyczna wówczas automatycznie zostanie dodana jedna godzina do czasu 
włączenia. 

③ Jeśli nastawiony jest czas automatycznego włączenia i wyłączenia klimatyzatora zostanie 
zrealizowana ta funkcja, która nastąpi jako pierwsza w stosunku do aktualnego czasu. 

④ Ustawienia zostaną zaakceptowane po 3 sekundowej bezczynności. 

（10） TURBO – funkcja niedostępna 

（11） ECON – funkcja niedostępna 

（12） Sleep – funkcja niedostępna 

（13） Light – funkcja niedostępna 

（14） Clock 

① Klawisz używany do ustawienia godziny. Naciśnięcie umożliwia wejście w tryb ustawienia 

godziny. Naciskając przycisk od ustawień temperatury +/- można ustawić w zakresie od 0 do 

23. 

② Po skończeniu wprowadzania godziny, ponowne naciśnięcie przycisku CLOCK pozwoli na 

ustawienie minut. Podobnie jak w przypadku ustawienia godziny – przyciskami ustawień 

temperatury można wprowadzić w zakresie od 0 do 59. 

③ Aby zatwierdzić ustawienie godziny, należy ponownie naćisnąć przycisk CLOCK. Brak 

wciśnięcia przycisku przez 3sekundy spowoduje anulowanie zmian i powrót do poprzednich 

ustawień. 

（15） Lock 

① Nacisnięcie powoduje zablokowanie lub odblokowanie klawiatury. 

② Kiedy funkcja jest aktywna, klimatyzator nie reaguje na ustawienia z pilota. 

 



 

 

（16） Kombinacja klawiszy: “Mode” ＋ “Lock” (dostępne tylko dla urządzeń w systemie VRF) 

① Wejście w tryb adresowania 

1) Gdy pilot jest wyłączony, nacisnąć kombinacjęklawiszy MODE + LOCK przez 5 sekund. 

2) Zacznie migać ostatni wprowadzany adres i znak „#” (jeśli tryb uruchomiony pierwszy raz, 

jest wyświetlane 00) 

② Ustawianie adresu 

1) W interfejsie wprowadzania adresu, przyciskiem ustawienia temperatur +/- należy 

ustawić pożądany adres. Adres można ustawić w zakresie od 00 do 63. 

2) Nacisnąć przycisk ON / OFF aby wysłać adres do jednostki wewnętrznej. 

③ Sprawdzanie adresu jednostki wewnętrznej 

1) W interfejsie wprowadzania adresu nacisnąć przycisk MODE. 

2) Naciskając przycisk ON/OFF w kierunku jednostki wewnętrznej można wysłać żądanie 

pokazania aktualnego adresu na panelu klimatyzatora. 

④ Wyjście z trybu adresowania 

1) Nacisnąć klawisz MODE+LOCK w tym samym czasie spowoduje wyjście z trybu 

adresowania. 

2) Jeśli nie zostanie naciśnięty żaden klawisz przez 30minut, pilot automatycznie wyjdzie z 

trybu adresowania. 

 

1.1.3 Wymiana baterii 

1）Jeśli klimatyzator nie reaguje na wciśnięcia przycisków na pilocie, może to oznaczać że należy 

wymienić baterie na nowe. 

 2）Należy zdjąć tylną pokrywę I wyciągnąć zużyte baterie. Przy wymianie należy zwrócić szczególną 

uwagę na poprawną polaryzację styków „+” i „-”. 

3）Po wymianie baterii należy zamknąć tylną pokrywę. 


