
 

 

 

 
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Pilot zdalnego sterowania YKR-P/002E 

Eco X 
AWI/O-25HRDC1XA 

AWI/O-35HRDC1XA 

AWI/O-54HRDC1XA 

AWI/O-71HRDC1XA 

 
  



 

Opis przycisków 

Możliwe są dwa warianty ułożenia przycisków na pilocie: 

1. Opcja     2. Opcja: 

 

 
1. Przycisk „ON/OFF”  

   Przycisk włączania/wyłączania urządzenia. 

2. Przycisk „SPEED” 
Przycisk wyboru prędkości wentylatora: niski (LOW), średni (MID), 

wysoki (HIGH), Auto (AUTOMATYCZNY) 

 

  

3. Przycisk „SWING ♦” 
Przycisk uruchamiający funkcję automatycznej zmiany położenia 

żaluzji poziomej. Po ponownym kliknięciu funkcji żaluzja zatrzyma 

się w ustalonym położeniu. 
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4. Przycisk „iFeel”  
Po uruchomieniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się aktualna temperatura 

w pomieszczeniu, po wyłączeniu funkcji na pilocie wyświetlona zostaje 

temperatura ustawiona przez użytkownika (SET). Funkcja nie jest dostępna 

w trybie wentylacji (FAN). 

5. Przycisk „TURBO”  

Funkcja dostępna wyłącznie w trybie chłodzenia/grzania, po aktywowaniu 

funkcji wyświetlacz wskazuje „TURBO”. Urządzenie z maksymalną 

prędkością wentylatora dąży do możliwie najszybszego 

schłodzenia/ogrzania pomieszczenia. 

6. Przycisk „TIMER”  

Ustawienie automatycznego włączenia „ON” urządzenia 

a. Uruchomienie funkcji jest możliwe kiedy pilot bezprzewodowy jest 

wyłączony. Aby aktywować funkcję zdalnego włączenia należy wcisnąć 

przycisk TIMER, na wyświetlaczu pojawi się napis „TIMER ON” oraz 

zakres ustawienie czasu pomiędzy 0,5h a 24h.  

b. Klikając strzałkę góra/dół istnieje możliwość ustawienia     

odpowiedniego czasu, pomiędzy 0.5h a 10h. Interwałem jest 0.5h,     

powyżej 10h - 1h. 

c. Po ponownym naciśnięciu przycisku TIMER ustawiony zostaje 

czas. 

d. Klimatyzator uruchomi się z wszystkimi funkcjami tj. ustawiona     

temperatura, prędkość wentylatora itp., które zostały zadane przed 

wyłączeniem urządzenia. 

Ustawienie automatycznego wyłączenia „OFF” urządzenia 

a. Uruchomienie funkcji następuje kiedy pilot jest włączony, klikając 

przycisk ”TIMER”, na wyświetlaczu pojawi się napis „TIMER OFF” oraz pole 

ustawienia czasu pomiędzy 0.5h a 24h. 

b. Klikając strzałkę góra/dół istnieje możliwość ustawienia odpowiedniego 

czasu, pomiędzy 0.5h a 10h interwałem jest 0.5h, powyżej 10h - 1h. 

c. Klikając przycisk „TIMER” ponownie aktywujemy funkcję. 

7. Przycisk DISPLAY 

Przycisk DISPLAY służy do wyłączenia/włączenia wyświetlacza LED na 

jednostce wewnętrznej. 

8. Przyciski  ▼▲  

Przyciski służą do ustawienia oczekiwanej temperatury chłodzenia/grzania. 

Istnieje możliwość ustawienia pomiędzy 16 a 32 stopni.  



3 

 

9. Przycisk „iClean” 

a. Uruchomienie funkcji możliwe jest w przypadku kiedy pilot jest 

wyłączony. Wciskając przycisk „iClean” urządzenie uruchomi się w trybie 

automatycznego oczyszczania. Proces trwa ok. 35 min. Podczas 

oczyszczania urządzenie przełącza się w tryb chłodzenia. 

b. Po aktywowaniu funkcji „iClean” istnieje możliwość anulowania 

procesu po ponownym wciśnięciu przycisku. Wciskając przycisk „ON/OFF” 

nastąpi anulowanie oczyszczania i włączenie klimatyzacji. 

c. Funkcja automatycznego oczyszczania wyłącza się automatycznie po 

35 minutach. 

 
UWAGA: Fukcja „iClean” może zostać uruchomiona równolegle z funkcją 

automatycznego włączenia/wyłączenia. Jako priorytet urządzenie 

uruchamia funkcje iClean, a po skończeniu aktywuje kolejną 

włącz/wyłącz. 

10. Przycisk „MODE” 

Przycisk służy do zmiany trybu pracy urządzenia pomiędzy: 

AUTO/chłodzenie/osuszanie/grzanie/wentylacja/AUTO. 

AUTO - COOL - DRY - HEAT - FAN - AUTO 

11. Przycisk „SLEEP” 

1. Po kliknięciu przycisku SLEEP na jednostce pojawi się migająca    

dioda sygnalizująca aktywację funkcji. 

2. Po aktywacji funkcji w trybie chłodzenia klimatyzator automatycznie    

zwiększy temperaturę o 1 stopień po 1 godzinie pracy oraz o kolejny 1 

stopień w następnej godzinie. 

3. Po aktywacji funkcji w trybie grzania klimatyzator automatycznie    

zmniejszy temperaturę o 2 stopnie po 1 godzinie pracy oraz o kolejny 1 

stopień w następnej godzinie. 

4. Funkcja SLEEP jest aktywna przez 7 godzin, po jego upływie     

urządzenie wyłącza się automatycznie. 

   UWAGA: Kliknięcie przycisku MODE lub ON/OFF dezaktywuje                     

funkcje SLEEP. 
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12. Przycisk „SWING ◄►”  

Po uruchomieniu funkcji SWING żaluzje pionowe automatycznie zmienią 

swoją pozycje pomiędzy maksymalnym wychyłem w prawo i w lewo. Po 

ponownym kliknięciu przycisku żaluzje zatrzymają się w zadanym 

położeniu. 

13. Przycisk "HEALTH” 

Kliknięcie przycisku uruchamia funkcję zdrowego klimatu. 

14. Przycisk „Anti-FUNGUS” 

Urządzenie posiada specjalną funkcję osuszania wymiennika jednostki 
wewnętrznej zapobiegającą tworzenia się pleśni oraz wydzielaniu 
nieprzyjemnych zapachów. Funkcja polega na tym, że urządzenie 
pracuje na najniższych obrotach wentylatora przez 3 minuty przed 
wyłączeniem. 
 
UWAGA: 
1. Funkcja nie jest ustawiona fabrycznie. Można dowolnie 

włączać/wyłączać funkcję.  
2. W celu włączenia funkcji: 1. Wyłącz A/C oraz pilot; 2. Przytrzymaj 

przycisk „Anti-FUNGUS”. Urządzenie wyda 5-krotny długi sygnał 

dźwiękowy, po 5-krotnym krótkim sygnale dźwiękowym, który 

informuje, że funkcja została aktywowana. 

3. Aby anulować funkcję: 1. Wyłącz A/C oraz pilot; 2. Trzymaj wciśnięty    

przycisk „Anti-FUNGUS” do momentu kiedy urządzenie wyda 3-krotny 

długi sygnał dźwiękowy, po 5-krotnym krótkim sygnale dźwiękowym, 

który informuje, że funkcja została wyłączona. 

4. W przypadku, gdy urządzenia ma aktywowaną funkcję, zaleca się 
nie restartować urządzenia dopóki klimatyzator całkowicie się nie 
wyłączy. 

5. Funkcja nie działa w przypadku aktywacji innych funkcji tj. „Timer 
ON”, „Timer OFF”, SLEEP. 

15. Przycisk „iFavor” 
„iFavor” to skrót do uruchomienia urządzenia A/C w trybie zapisanych 
wcześniej ulubionych ustawień pracy A/C: trybu, prędkości 
wentylatora, nastawy temperatury, SWING. 
W celu ustawienia funkcji: włącz A/C i dokonaj ustawień. Przytrzymaj 
przycisk „iFavor” przez 3s, na wyświetlaczu pilota pojawi się symbol 
„iFavor” 3 razy. 
 
 


