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System:  Bezprzewodowy zdalny sterownik 
Model:  PQWRHDF0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGA  
• Przed instalacj ą wyrobu nale Ŝy dokładnie przeczyta ć ca-

łą instrukcj ę. 
• Prace instalacyjne musz ą być wykonane zgodnie  

z państwowymi przepisami elektrycznymi wył ącznie 
przez osoby upowa Ŝnione. 

• Po przeczytaniu instrukcji instalacji nale Ŝy ją zachowa ć 
do wykorzystania w przyszło ści 
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Ostrze Ŝenia dotycz ące bezpiecze ństwa 
• Instalacja wymaga odpowiednich umiejętności i powinna być przeprowadzone przez pracowników serwisu lub 

innych jednostek wyspecjalizowanych w instalowaniu i uznawanych przez naszą firmę.  

• LG nie zapewnia nieodpłatnego serwisu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów po przeprowa-
dzeniu instalacji przez osoby nie posiadające odpowiednich kwalifikacji. 

• W celu uniknięcia nieoczekiwanych zagroŜeń i strat naleŜy przestrzegać następujących ostrzeŜeń dotyczą-
cych bezpieczeństwa. 

 OSTRZEśNIE : Jeśli uŜytkownik nie przestrzega obowiązkowych zaleceń, moŜe to spowodować śmierć 
lub powaŜne okaleczenie. 

 UWAGA  
:  Jeśli uŜytkownik nie przestrzega obowiązkowych zaleceń, moŜe to spowodować skale-

czenie lub uszkodzenie przedmiotów. 

 
:  OstrzeŜenie i Uwaga słuŜą do zwrócenia uwagi uŜytkownika na potencjalne niebezpie-

czeństwo. NaleŜy je dokładnie przeczytać i przestrzegać, aby zapobiec wystąpieniu wy-
padku. 

 

:  OstrzeŜenie i Uwaga są umieszczone w niniejszej instrukcji i na samym wyrobie, aby 
pomóc chronić uŜytkownika przed niebezpieczeństwem. 

 OSTRZEśENIE 
� Instalacja 
Wymieni ć wszystkie baterie zdalnego sterownika na 
nowe tego samego typu. Nie miesza ć baterii starych 

i nowych oraz ró Ŝnych typów.  
Istnieje niebezpiecze ństwo po Ŝaru lub eksplozji. 

 

Nie wolno samodzielnie demontowa ć, naprawia ć 
ani modyfikowa ć urządzenia.  

MoŜe to by ć przyczyn ą poŜaru lub pora Ŝenia pr ą-
dem elektrycznym. 

 

� UŜytkowanie 
Nie doładowywa ć ani demo ntowa ć baterii.  

Nie wrzuca ć baterii do ognia.  
Mogą się one zapali ć lub eksplodowa ć. 

 

 

Jeśli płyn z baterii zetknie si ę ze skórą lub ubr aniem, nale Ŝy 
go dokładnie zmy ć zimną wodą. Nie uŜywać zdalnego  

sterownika je śli baterie wyciekły. Chemikalia z baterii mog ą 
spowodowa ć poparzenia lub inne zagro Ŝenie dla zdrowia. 

 
 
 

 
Ten sprz ęt jest wyposa Ŝony w bateri ę przeno śną lub akumulator przeno śny.  

 
Sposób bezpiecznego usuni ęcia baterii lub akumulatora ze sprz ętu: 

• Zdemontuj zu Ŝytą bateri ę lub akumulator, wykonuj ąc czynno ści w odwrotnej kolejno ści, ni Ŝ podczas mon-
taŜu. 

• Aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska i spowodowaniu ewentualnego zagro Ŝenia dla zdrowia ludzi i 
zwierz ąt, zuŜytą bateri ę lub akumulator wyrzu ć do odpowiedniego pojemnika w wyznaczonych punktach  
zbiórki. 

• Nie wyrzucaj baterii ani akumulatora razem z innymi  odpadami.  
• Zaleca si ę korzystanie z lokalnych, bezpłatnych systemów zwro tu baterii i akumulatorów. 
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Jednocze śnie naciska ć tylko jeden 
przycisk. Jednoczesne naci śnięcie 

kilku przycisków nie spowoduje 
zadziałania. 

 

Nie upuszcza ć ani nie rzuca ć 
zdalnego sterownika.  

Nie ściska ć mocno ani  
nie stawa ć na niego. 

 

Nie uŜywać zdaln ego  
sterownika w miejscach  

mokrych i zawilgoconych. 
 

 

Nie uŜywać zdalnego st erownika  
w pobli Ŝu ogrzewania lub  

otwartego ognia. 

 

Nie kłaść zdalnego st erownika  
w miejscach wystawionych na 

promienie słoneczne. 

 

W celu sterowania urz ądzeniem, 
naleŜy wycelowa ć zdalny ste-
rownika w odbiornik sygnału. 

 

Sygnał ze zdalnego sterownika mo Ŝe być  
odbierany w odległo ści do ok. 7m. 

 

 

Upewni ć się, Ŝe pomi ędzy zdalnym st erownikiem, 
a odbiornikiem sygnału nie ma Ŝadnych prze-

szkód. 

 

 

OSTRZEśENIE 
W przypadku występowania mocnego źródła światła (np. lampy o elektronicznym zapłonie, lampy fluoroscencyjne), aby 
zapobiec nienormalnemu działaniu, czujnik sygnału naleŜy osłonić przy pomocy przesłony lub t.p. 
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Opis cz ęści 

 
Bezprzewodowy zdalny sterownik 

PQWRHDF0 

 
 
 
 
 

 

Ekran LCD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przesuwana pokrywa  
(zamkni ęta) 

 
 
 

Wyposa Ŝenie 
 

 

 

  

Uchwyt  
(1 szt.) 

Wkręty do mocowania  
(2 szt.) 

Instrukcja  
obsług/ instalacji 

Baterie AAA (1,5V) 
(2 szt.) 
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Bezprzewodowy zdalny sterownik - PQWRHDF0 
 

 
 
 

 
 

1. Przycisk PLASMA (opcja) 
SłuŜy do włączenia, bądź wyłączenia funkcji pla-
zmowego oczyszczania powietrza. 

2. Przycisk JET COOL 
Szybkie schładzanie działa przy bardzo duŜej 
prędkości wentylatora.   

3. Przycisk MODE wyboru rodzaju pracy 
SłuŜy do wyboru rodzaju pracy. 

4. Przycisk ustawiania funkcji 
SłuŜy do ustawiania lub kasowania funkcji samoczyn-
nego lub inteligentnego czyszczenia. 

5. Przycisk jasno ści wy świetlacza LCD (opcja) 
SłuŜy do regulacji jasności wyświetlacza LCD. 

6. Przycisk inteligentnego czyszczenia (opcja) 
SłuŜy do włączenia lub wyłączenia trybu inteli-
gentnego czyszczenia. 

7. Przycisk CLEAR ALL 
UŜywany do kasowania wszystkich ustawień time-
ra (programatora czasowego). 

8. Przyciski TEMP ustawiania temperatury 
SłuŜą do ustawiania temperatury pomieszczenia. 

9. Przycisk ON/OFF  
SłuŜy do włączenia/ wyłączenia jednostki. 

10. Przycisk FAN SPEED 
SłuŜy do wybrania prędkości wentylatora. 4 po-
ziomy prędkości: mała, średnia, duŜa, Chaos. 

11. Przycisk sterowania nadmuchem w pionie 
SłuŜy uruchomienia lub zatrzymania ruchu Ŝaluzji  
i do ustawienia kierunku nadmuchu powietrza 
w górę i w dół. 

12. Przycisk sterowania nadmuchem powietrza  
w poziomie (opcja) 
SłuŜy do ustawienia Ŝądanego kierunku nadmuchu 
powietrza w poziomie (lewo/prawo). 

13. Przycisk ustawiania timera i czasu  
SłuŜy do ustawienia czasu rozpoczęcia 
i zakończenia pracy. 

14. Przycisk sprawdzania temperatury pomiesz-
czenia 
SłuŜy do sprawdzenia temperatury 
w pomieszczeniu. 

15. Przycisk przeł ączenia °C/°F 
SłuŜy do zmiany skali temperatury pomiędzy skalą 
Celsjusza i Fahrenheita. 

16. Przycisk RESET 
SłuŜy do zresetowania zdalnego sterownika. 
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Instrukcja u Ŝytkowania 
Wkładanie baterii do zdalnego sterownika 
 
1. Zdjąć ze zdalnego sterownika pokrywę zasobnika na ba-

terie przesuwając ją w kierunku wskazywanym przez 
strzałkę. 

2. WłoŜyć nowe baterie. NaleŜy się upewnić, Ŝe znaki (+) i (-) 
znajdują się we właściwych kierunkach. 

3. ZałoŜyć pokrywę wsuwając ją z powrotem na miejsce.  
 
 
 UWAGA   

1. Zawsze uŜywać/ wymieniać obie baterie tego samego 
typu. 

2. Jeśli system nie będzie uŜywany przez dłuŜszy czas, wy-
jąć baterie, aby oszczędzić czas ich uŜytkowania. 

3. Jeśli wyświetlacz zdalnego sterownika zaczyna blaknąć, 
naleŜy wymienić obie baterie. 

 
 

Przechowywanie zdalnego sterownika 
 
1. Wybrać odpowiednie miejsce, bez-

pieczne i łatwo dostępne. 

2. Uchwyt pewnie przymocować do ścia-
ny za pomocą dostarczonych wkrętów. 

3. Wsunąć zdalny sterownik do uchwytu. 
 
 

UWAGA   

1. Nigdy nie wystawiać zdalnego sterow-
nika na bezpośrednie promienie sło-
neczne. 

2. W celu zapewnienia prawidłowej ko-
munikacji, nadajnik i odbiornik sygnału 
powinny być zawsze czyste. Do czysz-
czenia uŜywać miękkiej szmatki. 

3. W sytuacji, gdy inne urządzenia są 
równieŜ obsługiwane przy pomocy 
zdalnego sterownika, zmienić ich 
ustawienie lub skonsultować się z ser-
wisem. 

 

 

Sposób u Ŝytkowania 
1. Odbiornik sygnału znajduje się wewnątrz jednostki. 

2. W celu obsługi jednostki, wycelować zdalny sterownik w jej kierunku. 
Pomiędzy nimi nie powinny się znajdować Ŝadne przeszkody. 
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Instrukcja instalacji 
Ustawienia instalacyjne – Ustawienie adresu sterowania centralnego 

 

1 Trzymając wciśnięty przycisk MODE, nacisnąć przycisk RESET. 

 
2 Przy uŜyciu przycisków ustawiania temperatury TEMP, ustawić adres jednostki 

wewnętrznej. 
- Zakres ustawiania: 00 ~ FF 

 

3 Po ustawieniu adresu, kierując sterownik w stronę jednostki wewnętrznej, naci-
snąć 1 raz przycisk ON/OFF. 

 
4 Na jednostce wewnętrznej zostanie wyświetlony ustawiony adres. Ustawianie 

adresu jest zakończone. 
- Czas i sposób wyświetlania adresu moŜe róŜnić się w zaleŜności od typu jed-
nostki wewnętrznej. 
 

5 Zresetować zdalny sterownik, aby móc go uŜywać w ogólnym trybie pracy. 

Ustawienia instalacyjne – Sprawdzenie adresu sterowania centralnego 

1 Trzymając wciśnięty przycisk PLASMA nacisnąć przycisk Reset.  

 

2 Kierując sterownik w stronę jednostki wewnętrznej nacisnąć 1 raz przycisk ON/OFF. Na jednostce we-
wnętrznej zostanie wyświetlony ustawiony adres.  

 
  

- Czas i sposób wyświetlania adresu moŜe róŜnić się w zaleŜności od 
typu jednostki wewnętrznej. 

3 Zresetować zdalny sterownik, aby móc go uŜywać w ogólnym trybie pracy.  
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Ustawienia instalacyjne – Tryb ustawie ń instalacyjnych 

 UWAGA  
Tryb ustawie ń instalacyjnych jest przeznaczony do ustawienia szc zegółowych funkcji zdalnego ste-
rownika. 
Jeśli ustawienia instalacyjne nie zostan ą poprawnie skonfigurowane, mo Ŝe to powodowa ć problemy  
z wyrobem, zranienie u Ŝytkownika lub zniszczenie mienia. Czynno ści te musz ą być wykonane przez 
certyfikowanego instalatora. Wszelkie instalacje lu b zmiany przeprowadzone przez osob ę nie posia-
dającą uprawnie ń są wykonywane na jej odpowiedzialno ść. W takiej sytuacji nie b ędzie świadczony 
nieodpłatny serwis.  

 

 

1 Trzymając wciśnięty przycisk FAN SPEED, nacisnąć przycisk RESET. 

 
 
 

2 Przy uŜyciu przycisków ustawiania temperatury TEMP, ustawić kod funkcji i 
ustawianą wartość. (Patrz tabela kodów ustawień instalacyjnych.) 

 
 
 

3 Kierując sterownik w stronę jednostki wewnętrznej nacisnąć 1 raz przycisk 
ON/OFF. 

 
 
 

4 Zresetować zdalny sterownik, aby móc go uŜywać w ogólnym trybie pracy. 

 

 

Tabela kodów ustawie ń instalacyjnych  

Nr Funkcja Kod funkcji  Ustawiana warto ść 
Wyświetlacz LCD 

zdalnego sterowni-
ka 

0 
Tryb  

zaleŜności 0 
0: ustaw na master  

1: ustaw na slave  

2 
Sterowanie  

grupowe 2 
0: ustaw na master  

1: ustaw na slave  

2: sprawdź master/ slave  
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Ustawienia instalacyjne – Ustawienie trybu zale Ŝności 
 
Funkcja ta ma zastosowanie tylko dla modeli z pomp ą ciepła bez trybu automatycznego za-
miennego. 
 

 

1 Trzymając wciśnięty przycisk FAN SPEED, nacisnąć przycisk RESET. 

 

 

2 Przy uŜyciu przycisków ustawiania temperatury TEMP, ustawić kod funkcji i 
ustawianą wartość. (Patrz tabela kodów ustawień instalacyjnych.) 

 

 ustawienie master  

  ustawienie slave  

3 Kierując sterownik w stronę jednostki wewnętrznej nacisnąć 1 raz przycisk 
ON/OFF. 

 

4 Zresetować zdalny sterownik, aby móc go uŜywać w ogólnym trybie pracy. 
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Ustawienia instalacyjne – Ustawienie sterowania gru powego  
Funkcja ta ma zastosowanie tylko dla sterowania gru powego. Nie nale Ŝy jej ustawia ć w przy-
padku pracy bez sterowania grupowego. 
 

 

1 Trzymając wciśnięty przycisk FAN SPEED, nacisnąć przycisk RESET. 

 

2 Przy uŜyciu przycisków ustawiania temperatury TEMP, ustawić kod funkcji i 
ustawianą wartość. (Patrz tabela kodów ustawień instalacyjnych.) 

 

 ustawienie master  

  ustawienie slave 

  sprawdzenie master/ slave  

3 Kierując sterownik w stronę jednostki wewnętrznej nacisnąć 1 raz przycisk 
ON/OFF. 

 

4 Zresetować zdalny sterownik, aby móc go uŜywać w ogólnym trybie pracy. 
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Instrukcja obsługi 
Tryb chłodzenia – praca standardowa 

 

 

1 Nacisnąć przycisk ON/OFF.  
Rozlegnie się sygnał dźwiękowy.  

 
 

2 Naciskając przycisk  MODE wybrać tryb   
chłodzenia.  

 

 

 

3 Za pomocą przycisków TEMP ustawić Ŝądaną 
temperaturę. Aby sprawdzić temperaturę w 
pomieszczeniu nacisnąć przycisk sprawdzania 
temperatury pomieszczenia. Jeśli Ŝądana 
temperatura zostanie ustawiona wyŜsza niŜ 
temperatura w pomieszczeniu, wydmuchiwane 
powietrze nie będzie schładzane.  

� Zakres ustawiania temp.: 18°C~30°C 
(64°F~86°F)  

 
 
aby podnieść temperaturę 

 

aby obniŜyć temperaturę 

Tryb chłodzenia – chłodzenie intensywne 

 

 

1 Nacisnąć przycisk ON/OFF.  
Rozlegnie się sygnał dźwiękowy.  

 
 

2 Naciskając przycisk  MODE wybrać   
tryb chłodzenia.  

 

 

3 Nacisnąć przycisk JET COOL. Jednostka będzie pracować w trybie 
chłodzenia przy bardzo duŜej prędkości wentylatora.  
�  Modele naścienne pracują w trybie chłodzenia intensywnego 

przez 30 minut.  

4 Aby wyłączyć tryb intensywnego chłodzenia nacisnąć ponownie przycisk Jet Cool, 
przycisk prędkości wentylatora lub przycisk ustawiania temperatury 
pomieszczenia. Jednostka będzie pracować w trybie chłodzenia przy duŜej 
prędkości wentylatora 

 lub  lub  



Instrukcja obsługi 

PQWRHDF0   Instrukcja obsługi i instalacji 13 

Tryb automatyczny 
 

 

1 Nacisnąć przycisk ON/OFF.  
Rozlegnie się sygnał dźwiękowy.  

 
 

2 Naciskając przycisk  MODE wybrać tryb 
pracy automatycznej.  

 

 

3 Ustawić Ŝądaną temperaturę. 
 

> Dla modeli chłodz ących: 
Temperatura i prędkość wentylatora są ustawiane automatycznie przez elek-
troniczny układ sterowania na podstawie pomiaru temperatury pomieszczenia.  
Jeśli czujemy, Ŝe jest zbyt ciepło lub zbyt zimno, przyciskiem ustawiania tem-
peratury TEMP naleŜy zwiększyć chłodzenie lub grzanie. 
Nie moŜna przełączać prędkości wewnętrznego wentylatora. Jego prędkość 
jest ustawiana wg algorytmu trybu automatycznego. 

 

aby podnieść temperaturę 
 
aby obniŜyć temperaturę 

 
> Dla modeli grzej ących : 

 
MoŜna ustawić Ŝądaną temperaturę i prędkość  
 wentylatora jednostki wewnętrznej. 
Zakres ustawiania temp.: 18°C~30°C (64°F~86°F) 
 
 
 
 
 

 

Podczas pracy automatycznej  
• JeŜeli system nie pracuje tak, jak powinien, naleŜy ręcznie przełączyć go w inny tryb pracy. System nie prze-

łączy się automatycznie z trybu chłodzenia do trybu ogrzewania, ani z trybu ogrzewania do trybu chłodzenia. 
Tryb pracy i Ŝądaną temperaturę naleŜy ustawić ponownie. 

 

�NaleŜy wybrać kod 
w  zaleŜności od 
swojego odczucia. 
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Tryb automatyczny zamienny 
Funkcja ta ma zastosowanie tylko dla modeli Multi V SYNC  (układ 3-rurowy). 

 

 

1 Nacisnąć przycisk ON/OFF. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy.  

 

2 Naciskając przycisk MODE wybrać tryb pracy automatycznej.  

 

3 Ustawić Ŝądaną temperaturę. 
� Zakres ustawiania temperatury w trybie automatycznym zamiennym: 

18°C~30°C (64°F~86°F) 
 

aby podnieść temperaturę 
 
aby obniŜyć temperaturę 

4 Prędkość wentylatora moŜna wybrać w czterech krokach - mała, średnia, du-
Ŝa, CHAOS. Za kaŜdym razem, gdy naciśnięty zostanie ten przycisk, tryb 
prędkości wentylatora zostaje zmieniony. 

 

 
 

Podczas pracy automatycznej zamiennej  
W celu utrzymania temperatury wewnętrznej klimatyzator automatycznie zmienia tryb pracy. Gdy temperatura 
w pomieszczeniu róŜni się o ponad ±2°C (4°F) od temperatury ustawionej, klim atyzator zmienia tryb pracy, tak 
aby temperaturę pomieszczenia utrzymywać w przedziale ±2°C (4°F) w stosunku do temperatury ustawionej. 
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Tryb automatyczny zamienny – Ustawienie temperatury zmiany trybu 

Funkcja ta ma zastosowanie tylko dla modeli Multi V SYNC  (układ 3-rurowy). 

1 W trybie automatycznym zamiennym nacisnąć na 3 sekundy przycisk sprawdzenia temperatury. Wyświetlo-
na zostanie ustawiona ostatnio temperatura zmiany trybu pracy.  

 nacisn ąć na 3 sekundy   

2 W celu ustawienia Ŝądanej temperatury zmiany trybu pracy nacisnąć przycisk ustawiania temperatury. (War-
tością domyślną jest 2°C (4°F).) 

 

aby podnieść temperaturę 
 
aby obniŜyć temperaturę 

 
���� Zakres temperatury zmiany trybu pracy 

: 1~7°C (2~14°F)  

 

Temperatura zmiany trybu pracy jest to róŜnica temperatur, przy której następuje zmiana trybu pracy z 
chłodzenia na ogrzewanie lub z ogrzewania na chłodzenie. 

Przykład)  Gdy temperatura ustawiona wynosi 25°C (7 6°F), a temperatura w pomieszczeniu wynosi 20°C 
(68°F), klimatyzator pracuje w trybie ogrzewania. J eśli temperatura zmiany trybu pracy jest ustawiona 
na 2°C (4°F), to gdy temperatura w pomieszczeniu wz rośnie do 27°C (25°C + 2°C) (80°F (76°F + 
4°F)), jednostka przeł ączy się w tryb chłodzenia. 
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Tryb osuszania 
 

 

 

1 Nacisnąć przycisk ON/OFF.  
Rozlegnie się sygnał dźwiękowy.  

 

 

2 Naciskając przycisk MODE wybrać tryb osuszania.  

 

 

3 Ustawić prędkość wentylatora. Prędkość wentylatora moŜna wybrać w czte-
rech krokach - mała, średnia, duŜa, CHAOS. Za kaŜdym razem, gdy naciśnięty 
zostanie ten przycisk, tryb prędkości wentylatora zostaje zmieniony. 

 

 

 
 

Podczas osuszania  
• JeŜeli przyciskiem wyboru rodzaju pracy wybierzemy tryb osuszania, to klimatyzator rozpocznie pracę 

w trybie osuszania automatycznie ustawiając temperaturę i wielkość przepływu powietrza w pomieszczeniu 
na najlepsze warunki dla osuszania (na podstawie bieŜącej temperatury). 
W takiej sytuacji temperatura nie jest wyświetlana na pilocie zdalnego sterowania. RównieŜ nie moŜna stero-
wać temperaturą pomieszczenia. 

• Podczas pracy w trybie osuszania przepływ powietrza jest automatycznie ustawiany według algorytmu zaleŜ-
nie od bieŜącej temperatury pomieszczenia. Stwarza to zdrowe i przyjemne warunki nawet w okresie duŜej 
wilgotności powietrza. 
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Tryb ogrzewania 
Funkcja ta ma zastosowanie tylko dla modeli z pomp ą ciepła. 

 

 

1 Nacisnąć przycisk ON/OFF.  
Rozlegnie się sygnał dźwiękowy.  

 

2 Naciskając przycisk MODE wybrać tryb ogrzewania.  

 

3 Za pomocą przycisków TEMP ustawić Ŝądaną temperaturę.  
Aby sprawdzić temperaturę w pomieszczeniu, nacisnąć przycisk sprawdzania 
temperatury pomieszczenia.  
Jeśli Ŝądana temperatura zostanie ustawiona niŜsza niŜ temperatura w 
pomieszczeniu, wydmuchiwane powietrze nie będzie ogrzewane.  

aby podnieść temperaturę 
 
aby obniŜyć temperaturę 

���� Zakres ustawiania temperatury  
w trybie ogrzewania: 18°C~30°C 
(64°F~86°F)  

4 Ustawić prędkość wentylatora. Prędkość wentylatora moŜna wybrać w czte-
rech krokach - mała, średnia, duŜa, CHAOS. Za kaŜdym razem, gdy naciśnięty 
zostanie ten przycisk, tryb prędkości wentylatora zostaje zmieniony. 
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Tryb wentylacji 
 

 

 

1 Nacisnąć przycisk ON/OFF.  
Rozlegnie się sygnał dźwiękowy.  

 

2 Naciskając przycisk MODE wybrać tryb wentylacji.  

 

3 Ustawić prędkość wentylatora. Prędkość wentylatora moŜna wybrać w czte-
rech krokach - mała, średnia, duŜa, CHAOS. Za kaŜdym razem, gdy naciśnięty 
zostanie ten przycisk, tryb prędkości wentylatora zostaje zmieniony. 

 

 
 

 
 
 
Naturalny wiatr sterowany logik ą CHAOS 

• Aby uzyskać efekt odświeŜający, naleŜy nacisnąć przycisk wyboru prędkości wentylatora i ustawić go w tryb 
pracy CHAOS. W trybie tym prędkość wentylatora jest sterowana automatycznie logiką CHAOS, co tworzy 
odczucie przyjemnego powiewu podobnego do naturalnego wiatru. 

 
 
 
 
Podczas pracy w trybie wentylacji 

• SpręŜarka zewnętrzna nie pracuje. 
Funkcji uŜywać do wymuszenia obiegu powietrza wewnątrz pomieszczenia. Temperatura wylatującego po-
wietrza nie róŜni się zbytnio od temperatury panującej w pomieszczeniu. 
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Ustawianie temperatury/  
sprawdzanie temperatury w pomieszczeniu 
 

 

 
 
• W celu regulacji temperatury nacisn ąć przycisk:  
 

: jedno naciśnięcie zwiększa temperaturę o 1°C lub 2°F. 
 

: jedno naciśnięcie zmniejsza temperaturę o 1°C lub 2°F. 
 

ROOM TEMP: Wskazuje aktualną temperaturę pomieszczenia  
SET TEMP: Wskazuje Ŝądaną temperaturę, którą uŜytkownik chce uzyskać. 
 
>Tryb chłodzenia: 
Chłodzenie nie działa, jeśli ustawiona temperatura jest wyŜsza niŜ aktualna 
temperatura w pomieszczeniu. NaleŜy obniŜyć ustawienie Ŝądanej temperatu-
ry. 
 
>Tryb ogrzewania: 
Ogrzewanie nie działa, jeśli ustawiona temperatura jest niŜsza niŜ aktualna 
temperatura w pomieszczeniu. NaleŜy zwiększyć ustawienie Ŝądanej tempera-
tury. 

 
 
 

 
• W celu sprawdzenia temperatury nacisn ąć przycisk:  

 

Po naciśnięciu przycisku sprawdzenia temperatury, przez 5 sekund jest wy-
świetlana temperaturę pomieszczenia.  
Po 5 sekundach sterownik przełącza na wyświetlanie Ŝądanej temperatury. 
 

 
Z uwagi na lokalizację zdalnego sterownika rzeczywista temperatura w po-
mieszczeniu oraz wyświetlana wartość tej temperatury mogą się róŜnić. 
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Ustawianie przepływu powietrza 
Sterowanie kierunkiem nadmuchu powietrza w pionie 
 
Kierunek nadmuchu powietrza w pionie (góra/ dół) moŜe być regulowany przy uŜyciu pilota zdalnego sterowa-
nia.  

1. Nacisnąć przycisk ON/OFF, aby włączyć jednostkę. 

2. Nacisnąć przycisk sterowania nadmuchem w pionie. śaluzje automatycznie za-
czną się poruszać w górę i w dół. Aby ustawić Ŝaluzje w Ŝądanej pozycji, naleŜy 
ponownie nacisnąć przycisk sterowania nadmuchem w pionie.  

 
 
 UWAGA  

• Po naciśnięciu przycisku sterowania nadmuchem w pionie poziomy kierunek nadmuchu powietrza jest zmie-
niany automatycznie przy wykorzystaniu algorytmu Auto Swing. W trybie tym powietrze jest rozprowadzane 
równomiernie po pomieszczeniu, co tworzy odczucie naturalnego wiatru i większego komfortu. 

• Do ustawiania kierunku nadmuchu powietrza zawsze naleŜy uŜywać pilota zdalnego sterowania. Ręczne 
ustawianie Ŝaluzji kierunkowych pionowego nadmuchu powietrza moŜe spowodować uszkodzenie klimatyza-
tora. 

• Gdy klimatyzator zostanie wyłączony, Ŝaluzje kierunkowe pionowego nadmuchu powietrza zamkną otwór 
wylotowy urządzenia. 

 
 
 
 

Sterowanie kierunkiem nadmuchu powietrza w poziomie  (opcja) 
 
Kierunek nadmuchu powietrza w poziomie (lewo/ prawo) moŜe być regulowany przy uŜyciu pilota zdalnego 
sterowania.  

1. Nacisnąć przycisk ON/OFF, aby włączyć jednostkę. 

2. Nacisnąć przycisk sterowania nadmuchem w poziomie. śaluzje automatycznie 
zaczną się poruszać w lewo i w prawo. Aby ustawić Ŝaluzje w Ŝądanej pozycji, 
naleŜy ponownie nacisnąć przycisk sterowania nadmuchem w poziomie.  

 
UWAGA  

• Funkcja sterowania kierunkiem nadmuchu powietrza w poziomie moŜe być nie obsługiwana przez niektóre 
jednostki.  

• W szczególnych przypadkach sterownik moŜe nie posiadać przycisku sterowania w kierunku poziomym (le-
wo-prawo). Oznacza to Ŝe jest on dedykowany do modelu bez moŜliwości regulacji w tej płaszczyźnie (przy-
kładowo dla modelu Art Cool Galeria). 

 

 
���� Funkcja sterowania kierunkiem nadmuchu powietrza w  pionie i w poziomie nie jest pokazywana na 

wyświetlaczu zdalnego sterownika. 
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Funkcje dodatkowe 
Oczyszczanie plazmowe (opcja) 
 

 

1 Nacisnąć przycisk ON/OFF.  
Rozlegnie się sygnał dźwiękowy.  

 

2 Nacisnąć przycisk PLASMA. Po naciśnięciu tego przycisku funkcja zosta-
nie włączona. Ponowne naciśniecie przycisku wyłącza funkcję.  

 

 

Dotyczy tylko oczyszczania plazmowego 
 

 
 

 
 
 
Oczyszczanie plazmowe włącza się po naciśnięciu  
przycisku PLASMA.  
 

 

• Filtr plazmowy jest to technologia opracowana przez firmę LG mająca na celu pozbycie się mikroskopij-
nych zanieczyszczeń znajdujących się w pobieranym powietrzu poprzez wytworzenie wysoko naładowa-
nej plazmy elektronowej. Plazma zabija i całkowicie niszczy zanieczyszczenia zapewniając czyste i higie-
niczne powietrze. 

• Funkcja ta moŜe być stosowana w kaŜdym trybie pracy oraz przy kaŜdej prędkości wentylatora, dopóki 
funkcjonuje filtr plazmowy. 
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Funkcja automatycznego czyszczenia (opcja) 

1 Nacisnąć 1 raz przycisk ustawiania funkcji.  
Migał będzie symbol automatycznego czyszczenia. 

 
 

2 Nacisnąć przycisk SET/CLEAR, aby włączyć lub wyłączyć funkcję automatycznego czyszczenia.  

Jeśli funkcja automatycznego czyszczenia jest aktywna, za kaŜdym razem, gdy jednostka zostaje 
wyłączona, wewnętrzny wentylator dalej pracuje przez 30 minut (bez chłodzenia lub osuszania). 
śaluzje zostają zamknięte. 
Operacja ta osusza całą pozostałą wilgoć oraz czyści wnętrze jednostki.  

 
 
 

Regulacja jasno ści wy świetlacza LCD (opcja) 
Nacisnąć przycisk jasności wyświetlacza LCD. 
MoŜna dostosować jasność wyświetlacza według własnych upodobań. 

 
 
 
 

Przełączanie skali Celsjusza/ Fahrenheita 
Nacisnąć przycisk przełączenia °C/°F , aby zmienić skalę wyświetlania temperatury z Celsjusza na Fahrenheita 
lub z Fahrenheita na Celsjusza. 

 

 

 

 

 

 

 

Za kaŜdym razem, gdy przycisk ustawiania temperatury TEMP zostanie naciśnięty przy wybranej skali Fahren-
heita (°F ), temperatura zwiększy/ zmniejszy się o 2°F.  
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Czyszczenie inteligentne (opcja) 
Funkcja czyszczenia inteligentnego mo Ŝe być uruchamiana r ęcznie lub automatycznie. 

Automatyczne uruchomienie funkcji czyszczenia intel igentnego 
Jeśli sumaryczny czas pracy wyrobu przekracza 30 godzin, to po wyłączeniu jednostki automatycznie urucha-
mia się funkcja czyszczenia inteligentnego. 

1 Nacisnąć 2 razy przycisk ustawiania funkcji.  
Migał będzie symbol czyszczenia inteligent-
nego. 

  

2 Aby zaprogramować lub anulować funkcję czyszczenia inteligentnego, nacisnąć przycisk SET/CLEAR.  
Funkcję moŜna ustawić/ anulować bez włączania lub wyłączania wyrobu. 

 

Ręczne uruchomienie funkcji czyszczenia inteligentneg o 

1 Po zatrzymaniu jednostki nacisnąć przycisk czyszczenia inteligentnego.  
Migał będzie symbol czyszczenia inteligent-
nego. 

  

2 Aby zatrzymać funkcję czyszczenia inteligentnego, nacisnąć ponownie przycisk czyszczenia inteligentnego.  
Symbol czyszczenia inteligentnego zniknie. 
(Jeśli funkcja czyszczenia inteligentnego jest zaprogramowana, symbol ten nie zniknie). 

 

Szczotka przesuwa po powierzchni filtra się z lewa na prawo i z powrotem. W ten sposób filtr jest czyszczony z 
kurzu. Kurz jest gromadzony w pojemniku na kurz. 
Przebieg procesu czyszczenia inteligentnego róŜni się w zaleŜności od typu wyrobu.  
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Timer 
Ustawianie aktualnego czasu 

1 Nacisnąć 3 razy przycisk TIME[3SEC]. 
 
 

2 Naciskać przyciski ustawiania 
czasu, dopóki nie zostanie 
nastawiona Ŝądana godzina. 

 
 
UWAGA  
Sprawdzić wskaźnik A.M. (przed południem)/ P.M. 
(po południu). 
 
 
 

3 Nacisnąć przycisk SET/CLEAR. 
 
 
 

Ustawianie timera 
1. Nacisnąć przycisk TIME[3SEC], aby włączyć 

lub wyłączyć timer. 
 
2. Naciskać przyciski ustawiania czasu, 

dopóki nie zostanie nastawiona Ŝąda-
na godzina. 

 
 
 

3. Nacisnąć przycisk SET/CLEAR. 
 

UWAGA  MoŜna wybrać jeden z trzech rodzajów pracy timera. 

 
 Czas do wyłączenia Zegar włączenia Zegar wyłączenia 
 
 
 

Kasowanie ustawie ń timera 
• W celu skasowania wszystkich ustawień timera, nacisnąć przycisk CLEAR ALL.  
 
 
 
 
• W celu skasowania poszczególnych ustawień timera, naleŜy nacisnąć przycisk  

TIME[3SEC] i odpowiednio ustawić timer czasu do wyłączenia, zegara włączenia  
lub zegara wyłączenia. 
 
 
 
 

• Następnie kierując zdalny sterownik w stronę odbiornika sygnału nacisnąć przycisk 
SET/CLEAR. 
(Wskaźniki timera na klimatyzatorze oraz wyświetlaczu wyłączą się.) 
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