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 Timer On / Off 
Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko dla klimatyzatorów, które mają  ją na oryginalnym pi locie . 

Naciśnij przycisk TIMER ON przycisków TIMER OFF, wyświetli się wskaźnik timera i klimatyzatory będą teraz w stanie timera. 

 Zegar 
Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET i jednocześnie przycisk MODE. Za pomocą przycisków TEMP + i TEMP- ustaw godzinę i 
naciśnij przycisk SET, aby ustawić minuty. Naciśnij przycisk SET, aby potwierdzić. 

 A)Natychmiastowe wyszukiwanie według marki 
Uwaga: Klimatyzator musi  być wyłączony.  Jeśli jest włączony,  wyłącz go ręcznie.  

1. Przytrzymaj przycisk odpowiadający marce, jak pokazano w poniższej tabeli, przez co najmniej 8 cykli, aż do 
włączenia się klimatyzatora; zwolnij przycisk. 

 B)Bezpośrednie  wprowadzanie kodu 
Uwaga: klimatyzator musi  być wyłączony.  Jeśli jest włączony,  wyłącz go ręcznie.  

1. Poszukaj marki klimatyzatora w tabeli kodów. 

2. Nacisnąć jednocześnie przyciski SET i ON / OFF przez co najmniej 3 sekundy, aż kod na pilocie zdalnego sterowania 
wyświetli migające satyry; zwolnij przycisk. 

3. Naciśnij klawisze TEMP + i TEMP, aby wyświetlić pierwszy kod znaleziony w tabeli i upewnij się, że klimatyzator jest 
włączony, w przeciwnym razie spróbuj użyć następujących kodów. Naciśnij przycisk SET, aby potwierdzić kod po 
wypróbowaniu wszystkich funkcji. 

 C)Automatyczne wyszukiwanie 
Uwaga: Klimatyzator musi  być wyłączony.  Jeśli jest włączony,  wyłącz go ręcznie.  

1. Przytrzymaj klawisz SET przez co najmniej 6 sekund, symbol --- zacznie migać na wyświetlaczu, NIE zwalniaj klawisza. 

2. Jak tylko klimatyzator  włączy się, zwolnij klawisz. 

3. Sprawdź, czy kod działa poprawnie, jeśli nie działa, powtórz procedurę od kroku 1 

 D)Wyszukiwanie ręczne 
Uwaga: Klimatyzator musi  być wyłączony,  jeśli  jest włączony,  wyłączenie ręczne.  

1. Naciśnij jednocześnie przyciski butonów SET i ON / OFF, przez co najmniej 3 sekundy, aż kod na wyświetlaczu pilota 
zacznie migać; zwolnij przycisk. 

2. Naciśnij klawisz TEMP + i potwierdź, że klimatyzator jest włączony, w przeciwnym razie naciśnij ponownie przycisk TEMP 
+, aby przejść do następnego kodu. Naciśnij przycisk SET, aby potwierdzić kod po wypróbowaniu wszystkich funkcji. 

 


