
KLIMATYZATORY TYPU SPLIT
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed rozpoczęciem korzystania z 
klimatyzatora.
Instrukcję należy zachować na przyszłość.

AS07QS2ERA 
AS09QS2ERA 
AS12QS2ERA



9.Głowica sygnałowa pilota

11.Wyświetlacz temperatury

13.Wyświetlacz regulatora 
czasowego TIMER ON/OFF
Wyświetlacz zegara

7.

14.Klawisz włącznika ON/OFF
15.Klawisz regulacji

temperatury TEMP

5.Klawisz trybu chłodzenia
COOL

4.Klawisz trybu grzania HEAT

Urządzenia jedynie chłodzące nie 

posiadają funkcji i przycisków 

związanych z grzaniem.

3.Klawisz trybu osuszania
DRY

1.

17.

8.Wyświetlacz trybu pracy

10.Wskaź. wysyłania sygnału ster.

12.

Klawisz trybu pracy 
wentylatora FAN 
LOW,MED,HI,AUTO

4

Wyświetlacz poszczególnych
funkcji dodatkowych

Pilot zdalnego sterowania

6. Klawisz trybu cichego QUIET

17

QUIET

16.Klawisz sterowania góra/dół
kierownicami powietrza SWING

SOFT

iFP
ECO

TIMER ON OFF

PM
AM

COOL

ON/OFF

HEAT

DRY

FAN
SPEED

2

13

14

15

16

ECO

2.Klawisz sterowania prawo/lewo
kierownicami powietrza SWING

Rzeczywisty wygląd jednostki wewnętrznej może 

odbiegać od rysunku (w zależności od zakupionego 

modelu).

Kratka 
wlotowa

Wlot Filtr powietrza
(wewnątrz)

Wyłącznik 
awaryjny

Wyświetlacz LED

Kierownice 
poziome  (kierują 

przepływ powietrza góra 
dół) (nie przestawiać 
ręcznie)

Wylot

Nano-aqua
generator

(wewnątrz)

Klawisz ECO - funkcja 
oszczędzania energii

Zewnętrzna strona pilota

FAN

COOL
SMART

HEAT

DRY
CTD

SET TEMP. ROOM TEMP.

AUTO AUTO
AUTOFAN

SPEEDPOWER

11

12

Wyświetlacz 
temperatury

Wyświetlacz

Chłodzenie: Niebieski 

Auto: Biały

Grzanie: Czerwony
Osuszanie: Błękitny

Aureola

W zależności od ustawionej funkcji, 

aureola przyjmuje różne kolory.

 Jednostka zewnętrzna

4

Części i funkcje
Jednostka wewnętrza

Wylot

Wlot

Przewody rurowe i 

elektryczne 

Odporowadzenie skrolin

1

Wyświetlacz prędkości wentylatora

Wyświetlacz wachlowania góra/dól

Wyświetlacz wachlowania prawo/lewo

.

Kierownice pionowe
 (kierują powietrza lewo-prawo)

Wentylator: Żółty Health/Nano-aqua: Zielony



1

2

3

Zdjąć pokrywę gniazda baterii;

Umieścić dwie baterie R-03,  jak na 
ilustracji. Upewnić się co do właściwego
ułożenia baterii względem „+”/ „–”.

Po włożeniu baterii należy zamknąć 
pokrywę.

Wkładanie baterii

Ustawienia zegara

Eksploatacja

Uwaga:

Naciśnij klawisz CLOCK
Napis "AM" /"PM" zaczyna migać1

2

3 Potwierdź godzinę.

PM
AM

18.

Klawisz INQUIRE 

Po naciśnięciu podaje 
temperaturę zewnętrzną 
oraz moc roboczą 
urządzenia (np. jeśli na 
wyświetlaczu pojawi się 01 
moc robocza wynosi 100W, 
jeśli 02- 200 W itd.).

Wewnętrzna część pilota

20.

19.

CHILD
 LOCK

SLEEPSMART

FAN

COOL
SMART

HEAT

DRY
CTD

SET TEMP. ROOM TEMP.

AUTO AUTO

AUTOFAN
SPEEDPOWER

SOFT

iFP
ECO

TIMER ON OFF

PM
AM

19

20

21

22

23

24

25

27

28

30

31
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26

Klawisz RESET.
W przypadku niewłaściwego 
funkcjonowania urządzenia 
należy wcisnąć ten klawisz 
ostro zakończonym 
narzędziem.

Klawisz CODE
Do wyboru kod A lub B. 
Standardowo proszę 
ustawiać A.

Odległość głowicy sygnałowej pilota od odbiornika jednostki 
wewnętrznej nie powinna przekraczać 7 m, a na drodze 
sygnału nie może być przeszkód.
Obecność świetlówek, bądź telefonów bezprzewodowych 
w pomieszczeniu może zakłócać odbiór sygnału, skracając 
maksymalną odległość współpracy pilota z jednostką 
wewnętrzną. Nieczytelny wygląd wyświetlacza pilota 
świadczy o zużyciu baterii, które należy wymienić na nowe.
W przypadku niewłaściwego funkcjonowania pilota należy 
wyjąć baterie na kilka minut.

Porada:
Wyłączając urządzenie na dłuższy okres czasu należy wyjąć 
baterie z pilota. Nieprawidłowości w pracy pilota można 
usunąć klawiszem RESET.

Naciśnij + lub - by ustawić 
poprawny czas

2

FRESH

LIGHT

10

QUIET

29

QUIET

SMART SLEEP

10

LIGHT CHILD
 LOCK

FRESH

24. Przycisk HEALTH. Do 
uruchamiania generatora Nano Aqua.

28.

26.Klawisz SLEEP. Do przechodzenia 
w tryb uśpienia.

33.Klawisz zegara CLOCK

30.Włą./ wyłą. regulatora czasowego 
TIMER ON/OFF

31.

32.

29.Klawisz FRESH

21.Klawisz POWER

23.

22.

Klawisz HEALTH AIRFLOW do 
uruchamiania funkcji "Inteligentne 
powietrze"

Klawisz potwierdź/anuluj 
CONFIRM/CANCEL
Do zatwierdzania ustawień 
zegara/timera.

Klawisz LIGHT
Do podświetlania i gaszenia
wyświetlacza LED jednostki
wewnętrznej.

25. Klawisz SMART. Do ustawiania
pracy w trybie SMART (funkcja
niedostępna w niektórych
modelach).

Klawisz 10º Specjalna funkcja grzania: 
utrzymanie temperatury 10 stopni; 
funkcja używana podczas 
nieobecności w pomieszczeniu 

Klawisz godziny HOUR
Do zmiany ustawień zegara/ timerar

32

33

Funkcja nr 20: klawisz INQUIRE nie jest dostępna.

Zabezpieczenie przed dziećmi
Po naciśnięciu tego klawisza, 
wszystkie pozostałe klawisze zostają 
zablokowane. Odblokowanie odbywa 
sie przez ponowne naciśnięcie.
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Tryb cichy QUIET

AM

QUIET
QUIET

FAN
SPEED ECO

QUIET Operation

Możesz używać tej funkcji, gdy potrzebujesz 

ciszy - np. podczas wypoczynku czy czytania. 

SOFT

Tryb grzania HEAT, chłodzenia 
COOL lub osuszania DRY

Uruchom jednostkę1

2 Wybierz tryb pracy

AM

Eksploatacja

1.

2.

W trybie osuszania DRY jednostka będzie pracować na niskich

obrotach, niezależnie od ustawień wentylatora. Tryb załączy sie tylko 

w przypadku, gdy termostat ustawimy na temperaturę niższą niż 

temperatura otoczenia.
 Pilot zdalnego sterowania może zapamiętać ustawienia. Przy 

następnym uruchomieniu po prostu naciśnij klawisz ON/ OFF, a 

jednostka będzie pracować wg ostatnich ustawień.

QUIET

FAN
SPEED ECO

Dla grzania - naciśnij klawisz HEAT. Na 

wyświetlaczu pilota pojawi się napis HEAT, a 

aureola na jednostce zmieni kolor na czerwony.

Dla osuszania - naciśnij klawisz DRY. Na 

wyświetlaczu pilota pojawi się napis DRY, a 

aureola na jednostce zmieni kolor na błękitny.

. .

Dla chłodzenia - naciśnij klawisz 

COOL. Na wyświetlaczu pilota 

pojawi się napis COOL, a aureola 

na jednostce zmieni kolor na 

niebieski.

3

QUIET

Za każdym naciśnięciem klawisza QUIET, 
na wyświetlaczu pojawia się napis SOFT.



Naciśnięcie przycisku 

każdorazowo obniża 

temperaturę o 0,5ºC.

Naciśnięcie przycisku 

każdorazowo podwyższa 

temperaturę o 0,5ºC

Jednostka rozpocznie pracę, by 

osiągnąć temperaturę ustawioną 

na wyświetlaczu LCD.

1

2

Każdorazowe wciśnięcie klawisza trybu pracy 

wentylatora FAN SPEED zmienia jego prędkość 

zgodnie z poniższym cyklem:

Jednostka będzie pracować na wybranej prędkości wentylatora.

AM

Naciśnij klawisz TEMP 1

2

AM

Ukierunkowywanie nawiewu 
góra/dół

Ukierunkowywanie nawiewu lewo/prawo

Każde naciśnięcie przycisku 

SWING zmienia kierunek 

nawiewu wg poniższego cyklu 

(w zależności od trybu pracy):

Tryb chłodzenia COOL/osuszania DRY

Tryb grzania HEAT:

Tryb SMART:

Stan początkowy

Każde naciśnięcie przycisku      SWING 

zmienia kierunek nawiewu wg poniższego 

cyklu:

Stan początkowy

QUIET

ECO

QUIET

ECO
FAN
SPEED FAN

SPEED

Tryb pracy wentylatora FAN SPEED

LOW MED HI AUTO

. ..

Eksploatcja

Przy wysokiej wilgotności powietrza i ustawieniu wszystkich żaluzji 

pionowych w bok, na wylocie powietrza może kondensować się woda.  

W trybie COOL lub DRY nie zaleca się utrzymywania klapy 

poziomej w dolnym położeniu, gdyż stwarza to możliwość 

pojawienia się wilgoci.
Ponieważ zimne powietrze przepływa w dół, w trybie chłodzenia 

COOL dla lepszej cyrkulacji powietrza najważniejsza jest regulacja 

przepływu powietrza w poziomie.

Temperaturę można zmieniać o 0,5ºC, jednakże 

wyświetlacz LED na jednostce pokazuje 

temperaturę w liczbach całkowitych (jeśli 

ustawimy temperaturę 24,5ºC, wyświetlacz na 

klimatyzatorze pokaże 24ºC).



Dwukrotne naciśnięcie przycisku HEALTH powoduje 

zatrzymanie trybu zdrowotnego.

Generator jonów w 

klimatyzatorze może wytworzyć 

bardzo dużą ilość jonów 

ujemnych, które efektywnie 

oczyszczają powietrze z 

bakterii, nieprzyjemnych 

zapachów i kurzu, zostawiając 

przyjemny, świeży zapach.

Naciśnij przycisk 
HEALTH

Na wyświetlaczu pojawi sie 

znaczek. Klimatyzator 

rozpocznie generowanie 

zdrowych jonów ujemnych.

Funkcja HEALTH jest dostępna w każdym trybie 

pracy, pod warunkiem, że pracuje wentylator. 

Jeśli wentylator jednostki wewnętrznej nie 

pracuje, aureola zmieni kolor na zielony, ale 

generator nie będzie uwalniał jonów ujemnych.

Ukierunkowywanie 
nawiewu góra/dół

1) Na wyświetlaczu pojawi się
[ZNACZEK]. Używaj w trybie 
chłodzenia.

Uwaga:
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Anulowanie funkcji 

AMAM

SMART SLEEP

LIGHT CHILD
 LOCK

FRESH

SMART SLEEP

LIGHT CHILD
 LOCK

FRESH

QUIET

Aureola: ZIELONA

1.

2.

Praca w trybie HEALTH Funkcja "INTELIGENTNE POWIETRZE"

QUIET

Eksploatacja

2).Naciśnij klawisz HEALTH AIRFLOW 
ponownie; na wyświetlaczu pojawi się 

Używaj w trybie grzania.

Po ponownym naciśnięciu klawisza HEALTH AIRFLOW zarówno 
kratki wlotu jak i wylotu powietrza są otwarte, a jednostka pracuje 
według ustawień sprzed  włączenia funkcji INTELIGENTNE 
POWIETRZE.

Położenie kierownic powietrza należy dostosowywać za 
pomocą pilota. Nie należy tego dokonywać ręcznie. Jeśli 
kierownice nie chcą się ustawić poprawnie, wyłącz 
urządzenie  na minutę, po czym uruchom je ponownie.

Po wyłączeniu i ponownym włączeniu urządzenia 
kierownice powietrza ustawią sie w takiej samej pozycji, jak 
w chwili wyłączenia.

Podczas dłuższego używania klimatyzatora w trybie 
chłodzenia COOL lub osuszania DRY podczas 
wysokiej wilgotności powietrza z kratek wylotowych 
może kapać woda.

Wybierz kierunek pracy wentylatora odpowiedni do 
rzeczywistych warunków.



Użyj funkcji POWER, gdy 

potrzebujesz gwałtownego 

schłodzenia pomieszczenia.

Po naciśnięciu przycisku, na wyświetlaczu 

pojawia się napis POWER, a jednostka 

klimatyzatora rozpoczyna pracę w tym trybie. 

W trybie chłodzenia wentylator automatycznie 

pracuje na wysokich obrotach.

Ponowne naciśnięcie przycisku powoduje 

zniknięcie napisu POWER z wyświetlacza i 

wyłączenie tego trybu.

2 Ustawianie czasu

3 Zatwierdź nastawę.

Uwaga:

W trybie POWER, podczas gwałtownego 

schładzania, w pomieszczeniu panować będzie 

niejednorodny rozkład temperatury.

Przed uruchomieniem trybu czasowego TIMER ustaw zegar. 
Możesz tak ustawić jednostkę, by automatycznie się 
włączała/wyłączała np. gdy rano wstajesz, wracasz z pracy 
czy też gdy idziesz spać.

Wybierz pożądany tryb pracy

Wybierz żądany 
czas włączenia

Na wyświetlaczu zacznie migać 

napis " TIMER ON "

Wybierz żądany czas 

wyłączenia TIMER OFF.

Na wyświetlaczu zacznie migać 

napis  " TIMER OFF "

Naciskając + lub - zwiększamy/
zmniejszamy czas o minutę. Nastawa obejmuje 
24 godziny.
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Po ustawieniu odpowiedniej godziny naciśnij klawisz 
CONFIRM by zatwierdzić. ON lub OFF na 
wyświetlaczu przestają migać.

QUIET

Praca w trybie POWER    Praca w trybie czasowym TIMER

AUTOPOWER

AM

SMART SLEEP

LIGHT CHILD
 LOCK

FRESH

QUIET

1

TIMER ON
AM

SMART SLEEP

LIGHT CHILD
 LOCK

FRESH

Eksploatacja

Wyłączenie trybu czasowego TIMER
Aby anulować tryb TIMER kilkakrotnie naciśnij 
klawisz CANCEL - aż z wyświetlacza zniknie napis 
TIMER.



Funkcja "Komfortowy Sen"

Przed położeniem sie spać możesz nacisnąć przycisk 
SLEEP, a jednostka zmieni tryb pracy, zapewniając Ci 
komfortowy, twardy sen.

Press SLEEP

3.W trybie SMART

4.
Podczas pracy w trybie czasowym TIMER nie da sie 
aktywować funkcji SLEEP. Z kolei jeśli podczas pracy w 
funkcji SLEEP zainicjowany zostanie tryb TIMER, 
funkcja SLEEP zostanie tym samym anulowana.

UWAGA do pracy po awarii zasilania

AUTO

AM

Jednostka pracuje w trybie SLEEP dostosowanym do 
automatycznie wybranego trybu pracy.

Eksploatacja

W trybie chłodzenia COOL i 
osuszania DRY
Po upływie godziny od aktywowania 
funkcji SLEEP temperatura podniesie 
się o 1°C w stosunku do nastawy. Po 
upływie kolejnej godziny
temperatura wzrośnie o kolejny 1°C. 
Klimatyzator będzie pracować przez 
następne 6 godzin, po czym się 
wyłączy. Temperatura w chwili
wyłączenia będzie wyższa od 
nastawionej, więc nie będzie zbyt 
niska, aby spać w pomieszczeniu.

button.

Odzyskiwanie sprawności po awarii zasilania
Przy pierwszym uruchomieniu sprężarka zacznie 
pracować dopiero po 3 minutach. 
Gdy zasilanie powróci po awarii zasilania, jednostka 
załączy sie automatycznie, natomiast sprężarka 
włączy sie dopiero po 3 minutach.

Naciśnij klawisz SLEEP 10 razy w przeciągu 5 
sekund i wprowadź funkcję po usłyszeniu 4 
dźwięków. Naciśnij klawisz SLEEP 10 razy w 5 
sekund i pozostaw tę funkcję po usłyszeniu 2 
dźwięków.
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QUIET

SMART SLEEP

LIGHT CHILD
 LOCK

FRESH

Po upływie kolejnej godziny
temperatura spadnie o kolejne 2°C, a po 3 godzinach 
wzrośnie o 1°C. Klimatyzator będzie pracować przez następne 
3 godziny, po czym się
wyłączy. Temperatura w chwili wyłączenia będzie niższa od 
nastawionej, więc nie będzie zbyt wysoka, aby spać w 
pomieszczeniu.

W trybie ogrzewania HEAT
Po upływie godziny od aktywowania funkcji SLEEP 
temperatura obniży się o 2°C w stosunku do nastawy. 



Tryb energooszczędny ECO

ECO

AM

Praca w trybie ECO zapewnia automatyczne dostosowanie pracy 

klimatyzatora do temperatury, a także oszczędność energii.

Naciśnij klawisz trybu ekonomicznego 

ECO. Na wyświetlaczu pojawi się napis 

ECO.

Ponowne naciśnięcie klawisza ECO 

wyłącza tryb ekonomiczny.

Press ECONOMY button again, 

ECONOMY disappears, the  

operation stops.
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FAN
SPEED ECO

QUIET

Ta funkcja jest niedostępna w 

niektórych modelach.

Jeden klawisz zapewni Ci komfort w 

pokoju!

Klimatyzator może ocenić temperaturę i 

wilgotność wewnątrz pomieszczenia i 

dopasować do nich tryb pracy.

.

QUIET

SMART SLEEP

LIGHT CHILD
 LOCK

FRESH

SMART Po włączeniu jednostki, 
naciśnij przycisk SMART.

Na wyświetlaczu pilota pojawi się 

napis SMART. Aureola 

wyświetlacza LED jednostki 

wewnętrznej zmieni kolor na biały.

Praca w trybie SMART

AUTO

AM

SMART

SMART FRESH

SMART Defrost

SMART FAN SPEED

SMART FAN HEALTH

SMART SOFT

UPodczas chłodzenia, grzania lub osuszania możesz 
włączyć funkcję SMART. Po zbadaniu temperatury i 
wilgotności, automatycznie przełączy ona klimatyzator 
w odpowiedni tryb.
Jeśli klimatyzator pracuje w trybie SMART, naciśnięcie 
przycisku COOL, HEAT lub DRY spowoduje 
wyłączenie trybu pracy SMART.

SMART DRY

SMART Control temperature 

   Aureola: BIAŁY

SMART SMART stopsor

Funkcja oszczędzania energii działa tylko w 

trybie chłodzenia, grzania lub osuszania. 

Naciśnięcie klawiszy funkcji SHARP MUTE 

SLEEP lub SMART powoduje wyłączenie 

trybu ECO. 

Eksploatacja

Po uruchomieniu trybu 
energooszczędnego, urządzenie 
automatycznie dopasuje temperaturę 
nastawy i pracę sprężarki,które nie muszą 
być spójne z wcześniejszymi ustawieniami 
użytkownika.

Funkcja oszczędzania energii jest 
efektywna, gdy klimatyzator pracuje przez 
dłuższy czas (ponad 2 godziny).



Praca w trybie FRESH
Ta funkcja jest niedostępna w niektórych modelach.

Praca awaryjna i kontrola

Wyświetlacz LED na jednostce zmieni 
kolor na FIOLETOWY.

Dwukrotne naciśnięcie przycisku powoduje zniknięcie 

 wyświetlacza i wyłączenie funkcji FRESH.

Eksploatacja

Czyszczenie filtra powietrza

może być powodem uszkodzeń.

Once every

AM

Naciśnij przycisk FRESH. 
Na wyświetlaczu pojawi się         ”  

Otworzyć osłonę wlotu odciągająć 
ją w górę.
Wyjąć filtr.
Unieść środek filtra ponad ogranicznik i wysunąć filtr 
w dół.

Oczyścić filtr.
Pył usunąć odkurzaczem, albo umyć filtr wodą. 
Po umyciu dokładnie wysuszyć filtr w 
zacienionym miejscu.
Założyć filtr.
Filtr umieścić na miejscu tak, aby napis FRONT 
zwracał się w kierunku pomieszczenia. Filtr 
musi całkowicie wsunąć się za 
ogranicznik. Niedokładne 
zamontowanie filtrów
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SMART SLEEP

LIGHT CHILD
 LOCK

FRESH

QUIET

Praca operacyjna:
Praca awaryjna:
Opcję pracy awaryjnej należy wykorzystywać jedynie wtedy, gdy pilot 
zdalnego sterowania zostanie uszkodzony 
lub zagubiony. Klimatyzator będzie pracować automatycznie, przez krótki 
czas.
Załączenie się opcji pracy awaryjnej sygnalizuje pojedynczy piskliwy dźwięk.
Opcję pracy awaryjnej załącza się poprzez wciśnięcie przycisku zasilania. 
Klimatyzator będzie pracować w sposób uzależniony od temperatury w 
pomieszczeniu:

  Powyżej 24oC

  Poniżej 24oC  24oC

 24oC

Nie

AUTO

AUTO

Chłodzenie

Ogrzewanie

Nie

Nie można zmienić nastawy temperatury, ani prędkości 
wentylatora. Nie jest też dostępny tryb zegarowy i tryb osuszania. 

Praca kontrolna:Opcję aktywuje się przyciskiem zasilania,

tym samym, co w przypadku pracy awaryjnej.

Pi

Pi Pi

Now, ing unit will turn GREEN.

Zamknąć osłonę wlotu powietrza.

Raz na 2 
tygodnie

Temperatura 
w pomieszczeniu

Nastawa Tryb 
zegarowy

Prędkość
wentylat.

Tryb pracy

Opcję pracy kontrolnej można wykorzystywać tylko wtedy, gdy 
temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż 16°C. 
Nie należy jej używać podczas normalnej pracy.

Załączenie opcji następuje po wciśnięciu przycisku 
zasilania i przytrzymaniu go przez ponad 5 sekund. 
Zastanie to Pi Pi zasygnalizowane dwukrotnym 
piskliwym dźwiękiem. 
Klimatyzator wejdzie w tryb chłodzenia, 
z wysoką prędkością wentylatora.W tej opcji wentylator jednostki 
wewnętrznej pracuje z prędkością wysoką (HI).



UWAGA!

UWAGA!

OFF
KONIECZNIE

KONIECZNIE KONIECZNIE

KONIECZNIE

KONIECZNIE

ZABRONIONE

ZABRONIONE ZABRONIONE

ZABRONIONE

ZABRONIONEZABRONIONE

ZABRONIONEZABRONIONE

ZABRONIONE

ZABRONIONE
ZABRONIONE

ZABRONIONE

ZABRONIONE ZABRONIONE

UWAGA!
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