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1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 

 
 

• W niniejszej instrukcji szczegółowo opisano środki ostrożności, do jakich należy się 

stosować. 

 

• W celu zapewnienia prawidłowego działania sterownika przewodowego należy uważnie 

zapoznać się z niniejszą instrukcją przed przystąpieniem do jego obsługi. 

 

• Zachować instrukcję w celu wykorzystania jej w przyszłości lub pobrać ze strony 

www.hkk.info.pl. 

 

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 

 
• Przed rozpoczęciem korzystania ze sterownika przewodowego uważnie zapoznać się 

z opisanymi poniżej instrukcjami bezpieczeństwa. 

 
• Ścisłe przestrzeganie zaleceń opisanych w niniejszej instrukcji pozwoli uniknąć 

wypadków i zapobiec odniesieniu obrażeń przez użytkownika, a także zapewni długą 

i bezproblemową pracę urządzenia. 

 
• Zależnie od wielkości ryzyka i potencjalnych uszkodzeń, zalecenia podzielone są na dwie 

kategorie: OSTRZEŻENIA i PRZESTROGI. Ścisłe stosowanie się do tych zaleceń 

gwarantuje bezpieczeństwo użytkownika oraz otoczenia, w którym zamontowane jest 

urządzenie. 

 
• Opisane poniżej zalecenia odnoszą się do montażu sterownika przewodowego. Zostały 

one zamieszczone w niniejszej instrukcji wyłącznie w celu umożliwienia użytkownikowi 

skontrolowania prawidłowości montażu. W przypadku wykrycia nieprawidłowości lub 

niezgodności z instrukcją należy skontaktować się z dystrybutorem lub autoryzowanym 

centrum serwisowym. 

 
Użytkownik nie może podejmować prób samodzielnego montażu, naprawy lub 

konserwacji specjalnej sterownika przewodowego. 

 

Objaśnienia symboli 
 

 
OSTRZEŻENIE

 
 

Wskazuje ryzyko odniesienia poważnych obrażeń lub 

śmierci. 

 
PRZESTROGA

 
 

Wskazuje ryzyko odniesienia obrażeń lub uszkodzenia 

mienia. 

 
 

Zakaz. Niedozwolone działanie lub procedura, których 

wykonanie ma poważne skutki dla ludzi lub mienia. 

 
 

Nakaz. Obowiązkowa czynność lub procedura, której 

niewykonanie ma poważne skutki dla ludzi lub mienia. 
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INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 

 
 

Montaż 

 

 
OSTRZEŻENIE

 

• W celu zamontowania sterownika należy zawsze skontaktować się 

z dystrybutorem lub autoryzowanym centrum serwisowym. 

Zabrania się samodzielnego montażu sterownika przewodowego. 

Nieprawidłowe wykonanie połączeń grozi porażeniem prądem elektrycznym 

i wystąpieniem pożaru. 

 

• W celu przeprowadzenia prac serwisowych lub konserwacji specjalnej 

sterownika przewodowego skontaktować się z dystrybutorem lub 

autoryzowanym centrum serwisowym. 

Zabrania się podejmowania samodzielnej naprawy lub konserwacji specjalnej 

sterownika przewodowego. Niewłaściwa naprawa lub konserwacja grożą 

porażeniem prądem elektrycznym, odniesieniem obrażeń lub wystąpieniem 

pożaru. 

 

 
 

Należy upewnić się, że montaż został przeprowadzony zgodnie z poniższymi 

zaleceniami. Nieprawidłowe zamontowanie sterownika może spowodować 

nieprawidłowe działanie i przegrzewanie się klimatyzatora, co grozi wystąpieniem 

pożaru. 
 
 

 
PRZESTROGA

 

• Nie montować sterownika przewodowego w miejscach narażonych na 

wyciek łatwopalnych gazów. Nagromadzenie się łatwopalnych gazów 

w pobliżu sterownika przewodowego może prowadzić do wystąpienia pożaru. 
 

• Nie obsługiwać sterownika mokrymi dłońmi ani nie dopuścić do 

przedostania się wody do sterownika przewodowego. W przeciwnym razie 

może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. 
 

• Okablowanie dobrać odpowiednio do parametrów zasilania sterownika 

przewodowego. W przeciwnym razie może dojść do zwarcia lub przegrzania 

się sterownika, co grozi wystąpieniem pożaru. 
 

• Do wykonania połączeń użyć odpowiednio dobranych kabli. Nie wywierać 

obciążeń na zaciski. W przeciwnym razie może dojść do zerwania się 

przewodu lub przegrzania się sterownika, co grozi wystąpieniem pożaru. 
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2. MONTAŻ 

 
 

Wybór miejsca montażu 
 
 

Sterownika przewodowego nie należy montować w miejscach narażonych na 

występowanie par, ciężkich olejów i gazów siarkowych, co pozwoli uniknąć wyboczeń 

prowadzących do problemów z działaniem sterownika. 

Przygotowania do montażu 
 
 

1. Upewnić się, że w zestawie znajdują się wszystkie elementy: 

 

Nr Nazwa Liczba Uwaga 

1 Sterownik przewodowy 1   _____________________________  

2 Śruba z łbem krzyżowym M4x25 2 Elementy używane do montażu 
sterownika przewodowego 
w skrzynce elektrycznej. 3 Śruba z tworzywa 2 

4 Instrukcja obsługi i montażu 1   _____________________________  

5 Kabel łączący 1   _____________________________  

 

2. Na miejscu montażu zapewnić następujące elementy: 
 

Nr Nazwa Liczba Uwaga 

1 Skrzynka elektryczna 1 
Uniwersalna skrzynka elektryczna 
wpuszczona w ścianę. 

2 
Korytko kablowe 
(izolowana osłona) 

1 
Wpuszczone w ścianę, maks. 
długość 15 m. 

3 Śrubokręt krzyżakowy Phillips 1 
Do wkręcenia śrub z łbem 
krzyżowym. 

4 Śrubokręt płaski 1 
Do odkręcenia tylnej pokrywy 
sterownika przewodowego. 

 

Środki bezpieczeństwa podczas montażu sterownika przewodowego 
 

1. W niniejszej instrukcji opisano sposób montażu sterownika przewodowego. Podczas 

podłączania sterownika przewodowego do jednostki wewnętrznej należy kierować się 

informacjami na schemacie połączeń elektrycznych (znajdującym się w dalszej części 

instrukcji). 

2. Sterownik przewodowy przeznaczony jest do montażu w obwodzie niskonapięciowym. 

Nie zwierać styków ani nie podłączać kabli wysokiego napięcia (200 V – 380 V) do 

obwodu sterownika. Odległość pomiędzy korytkami kablowymi musi wynosić min. 30 – 

50 cm. 

3. Kabel ekranowany sterownika przewodowego musi być odpowiednio uziemiony. 

4. Po wykonaniu połączeń nie mierzyć rezystancji izolacji za pomocą próbnika izolacji. 
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MONTAŻ 

 
 

Sposób montażu 
 
 

Schemat montażu 
 

 
 

1. Podłączyć złącze wewnętrzne kabla płyty głównej do złącza zewnętrznego kabla 

łączącego (rys. 3-1). 

 
2. Podłączyć drugi koniec kabla łączącego do złącza zewnętrznego kabla sterownika 

przewodowego (rys. 3-1). 
 

 
 

3. Zdjąć tylną pokrywę sterownika przewodowego. W tym celu wykręcić śruby za pomocą 

śrubokręta płaskiego 
 
 

  

Kabel łączący (wyposażenie dodatkowe) 
Płyta główna 

Rys. 3-1 

Rys. 3-2 
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MONTAŻ 

 
 

 

 

4. Dostosować długość dwóch śrub z tworzywa do długości otworów w skrzynce 

elektrycznej wpuszczonej w ścianę. Upewnić się, że obie śruby w skrzynce mają taką 

samą długość i są dokręcone prostopadle do powierzchni ściany. 

 
5. Zamocować tylną pokrywę sterownika w skrzynce elektrycznej za pomocą śrub 

płaskich. Upewnić się, że tylna pokrywa sterownika jest ustawiona równolegle do 

powierzchni ściany. Zamocować z powrotem tylną pokrywę sterownika (rys. 3-3). 
 

 
OSTRZEŻENIE 

 

 

 Nie dokręcać śrub zbyt mocno, aby uniknąć odkształcenia tylnej pokrywy 

sterownika i uszkodzenia wyświetlacza LCD. 

 
 Podczas montażu śruby i sterownik utrzymywać na tym samym poziomie, aby 

uniknąć odkształcenia sterownika. 

 
 Podczas montażu pozostawić odpowiedni fragment kabla łączącego, co ułatwi 

wyjęcie sterownika do celów konserwacji. 
 

 
  

Rys. 3-3 
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3. SCHEMAT POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH 

 
 

Schemat połączeń elektrycznych między sterownikiem przewodowym 
a klimatyzatorem 

 
 

1. Poniższy schemat połączeń elektrycznych przedstawia połączenia między 

sterownikiem przewodowym a 4-drogowym klimakonwektorem kasetonowym 

(rys. 4-1). 
 

 
 
  

Jednostka wewnętrzna 

 Płyta główna 

Złącze CN40 do 
zamocowania 
płyty głównej 

Skrzynka elektryczna 

Ekranowany kabel 4-żyłowy 
 

Tylna strona sterownika 
przewodowego 

 Rys. 4-1 
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4. DANE TECHNICZNE I GŁÓWNE FUNKCJE 

 
 

Dane techniczne sterownika przewodowego 
 
 

Napięcie wejściowe 12 V DC 

Temperatura otoczenia -5 do 43°C 

Wilgotność otoczenia 40% do 90% wilgotności względnej 

 

 
 

Główne funkcje sterownika przewodowego 
 
 

Sterownik przewodowy posiada następujące funkcje: 
 

• Ustawianie trybu pracy za pomocą przycisków sterujących. 

 
• Wyświetlanie wartości na ekranie LCD. 

 

• Wyświetlanie zegara (bieżąca godzina) oraz regulacja programatora czasowego. 
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5. WSKAŹNIKI NA EKRANIE LCD 

 
 

Opis wskaźników na ekranie LCD 
 
 

 

 

 
Wskaźniki trybu pracy: 

Każde naciśnięcie przycisku MODE powoduje zmianę trybu pracy w następującej 

sekwencji: Auto – Cool – Dry – Heat – Fan – Auto. 

 

 
Zegar/ustawienie timera: 

W tym miejscu wyświetlana jest bieżąca godzina lub nastawa timera. 
 
  

Wskaźnik funkcji TIMER ON/OFF 

Zegar (bieżąca godzina)/ustawienie timera 

 
Wskaźniki trybu pracy Wskaźnik funkcji LOCK 

Wskaźnik jednostki 

temperatury (°C/°F) 

Wskaźnik ON/OFF 

Wskazanie temperatury 

Wskaźnik numeru 

Wskaźnik funkcji LIFTING 
FILTER 

Wskaźnik funkcji SWING 

Wskaźnik funkcji PTC (funkcja niedostępna) 

Wskaźnik funkcji SLEEP  

Wskaźnik funkcji FOLLOW ME 

Wskaźnik prędkości wentylatora 
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WSKAŹNIKI NA EKRANIE LCD 

 
 

 
Wskaźniki funkcji TIMER ON/OFF: 

Podczas ustawiania czasu automatycznego włączenia klimatyzatora (TIMER ON) 

wskaźnik ON miga. Po zapisaniu ustawień wskaźnik ten świeci ciągle. 

Podczas ustawiania czasu automatycznego wyłączenia klimatyzatora (TIMER OFF) 

wskaźnik OFF miga. Po zapisaniu ustawień wskaźnik ten świeci ciągle. 

W przypadku wprowadzenia obu nastaw funkcji włączenia/wyłączenia (w sekwencji 

TIMER ON/OFF lub TIMER OFF/ON) oba wskaźniki są włączone. 

 

 
Wskaźnik funkcji PTC: 

Jeśli wydajność ogrzewania pompy ciepła nie jest wystarczająca, wymiennik ciepła 

jednostki wewnętrznej można wyposażyć w dodatkową grzałkę PTC zwiększającą 

skuteczność grzania. 

Modele standardowe nie są wyposażone w grzałkę PTC. 

 

 
Wskaźnik funkcji SLEEP: 

Wskaźnik świeci się, jeśli włączono funkcję oszczędzania energii. 

 

 
Wskaźnik funkcji FOLLOW ME: 

Wskaźnik świeci się, jeśli włączono funkcję FOLLOW ME. 

 

 
Wskaźnik prędkości wentylatora: 

Dostępne są 3 prędkości wentylatora (niska, średnia, wysoka). Wentylator może 

pracować również w trybie Auto. W trybie tym klimatyzator automatycznie dostosowuje 

prędkość wentylatora w oparciu o różnicę między wartością temperatury 

w pomieszczeniu a zadaną wartością. 

4 tryby pracy wentylatora przełączane są zgodnie z następującą sekwencją: 

 

 Niska Średnia Wysoka Auto 

 

 

 
Wskaźnik funkcji SWING: 

Wskaźnik świeci się, jeśli funkcja SWING jest włączona. W przypadku anulowania 

funkcji wskaźnik miga. 

Wskaźnik jest wyłączony, jeśli funkcja SWING nie jest aktywna. 
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WSKAŹNIKI NA EKRANIE LCD 

 
 

 
Wskaźnik funkcji LIFTING FILTER: 

Wskaźnik miga, jeśli funkcja LIFTING FILTER została włączona. 

Wskaźnik jest wyłączony, jeśli funkcja LIFTING FILTER nie jest aktywna. 

Podczas ustawiania zakresu ruchu filtra w górę i w dół na ekranie zamiast nastawy 

temperatury wyświetlany jest symbol F2. 

 

 
Wskaźnik numeru: 

Wskaźnik ten świeci się, jeśli włączona jest funkcja SWING lub LIFTING FILTER. 

 

 
Wskaźnik funkcji LOCK: 

Po naciśnięciu przycisku LOCK wszystkie przyciski sterownika przewodowego zostają 

zablokowane, a na wyświetlaczu włącza się wskaźnik LOCK. 

Po ponownym naciśnięciu przycisku LOCK wszystkie przyciski sterownika 

przewodowego zostają odblokowane, a wskaźnik LOCK na wyświetlaczu jest 

wyłączany. 

 

 
Wskaźnik jednostki temperatury (°C/°F): 

Wskaźnik ten określa, w jakich jednostkach wyświetlana jest temperatura – 

w stopniach Celsjusza (°C) czy w stopniach Fahreneita (°F). 

Zmiana jednostki wymaga ponownej konfiguracji sterownika. 

 

 
Wskaźnik ON/OFF: 

Wskaźnik ten świeci się, jeśli urządzenie jest włączone, w przeciwnym razie wskaźnik 

pozostaje wyłączony. 

 

 
Wskazanie temperatury: 

Wskazuje zadaną wartość temperatury. 
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6. DZIAŁANIE PRZYCISKÓW STEROWNIKA PRZEWODOWEGO 

 
 

Opis przycisków sterownika przewodowego 
 

 

 
Przycisk MODE: 

Każde naciśnięcie przycisku MODE powoduje zmianę trybu pracy zgodnie 

z następującą sekwencją: 

Auto – Cool – Dry – Heat – Fan – Auto. 
 

 
 

 
Przycisk FAN: 

Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę prędkości wentylatora zgodnie 

z następującą sekwencją: 
 

 Niska Średnia Wysoka Auto 

 
 

  

ZASILANIE 

Tryb 

Wentylator 

 Regulacja 
temperatury 

TIMER 

Funkcja SLEEP 

Funkcja LOCK 

Funkcja 
FOLLOW ME 

Filtr 

Zegar 
 

Grzałka PTC (funkcja 
niedostępna) 

 Wyświetlenie temperatury 
w pomieszczeniu 

 Funkcja SWING 
 

(dolna część sterownika przewodowego) 
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DZIAŁANIE PRZYCISKÓW STEROWNIKA PRZEWODOWEGO 

 
 

 
Przycisk TEMP (regulacja temperatury): 

Nacisnąć przycisk , aby zwiększyć nastawę temperatury. Każde naciśnięcie 

przycisku zwiększa wartość o 1°C lub 2°F. 

Nacisnąć przycisk , aby zmniejszyć nastawę temperatury. Każde naciśnięcie 

przycisku zmniejsza wartość o 1°C lub 1°F. 

Dostępny zakres temperatury: od 17°C (62°F) do 30°C (88°C). 

 

 
Przycisk TIMER/CANCEL: 

Nacisnąć przycisk TIMER, aby włączyć funkcję TIMER ON (automatyczne 

uruchamianie klimatyzatora).  

Ponownie nacisnąć przycisk TIMER, aby włączyć funkcję TIMER OFF (automatyczne 

wyłączanie klimatyzatora). 

Funkcja TIMER działa w oparciu o wprowadzone wcześniej ustawienia zegara. 

Dostosować ustawienia funkcji TIMER ON i/lub TIMER OFF za pomocą przycisków 

/ . 

Każde naciśnięcie przycisku  powoduje zwiększenie wartości o 10 minut.  

Każde naciśnięcie przycisku  powoduje zmniejszenie wartości o 10 minut.  

Nacisnąć przycisk CANCEL, aby anulować działanie funkcji TIMER ON/OFF. 

 

 
Przycisk SLEEP: 

Nacisnąć przycisk SLEEP, aby włączyć funkcję oszczędzania energii. Wówczas 

urządzenie będzie zużywać mniej energii dzięki stopniowemu zwiększaniu (w trybie 

chłodzenia) lub zmniejszaniu (w trybie ogrzewania) zadanej wartości temperatury. 

Ponownie nacisnąć przycisk SLEEP, aby wyłączyć funkcję oszczędzania energii. 

Funkcja oszczędzania energii jest dostępna wyłącznie w trybach AUTO, COOL 

i HEAT. 

 

 
Przycisk LOCK: 

Nacisnąć przycisk LOCK, aby zablokować wszystkie przyciski sterownika, 

uniemożliwiając tym samym zmianę ustawień. 

Ponownie nacisnąć przycisk LOCK, aby wyłączyć blokadę i umożliwić zmianę 

ustawień. 

 

 
Przycisk FOLLOW ME: 

Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć funkcję FOLLOW ME w trybie COOL, HEAT lub 

AUTO. Po włączeniu funkcji FOLLOW ME sterownik przewodowy działa jako 

termostat zdalny i umożliwia precyzyjną regulację temperatury w pomieszczeniu, 

w którym się znajduje. 

Ponownie nacisnąć przycisk, aby wyłączyć funkcję FOLLOW ME. 

Kiedy funkcja FOLLOW ME jest aktywna, wyświetlacz LCD wskazuje bieżącą 

temperaturę w pomieszczeniu.  
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DZIAŁANIE PRZYCISKÓW STEROWNIKA PRZEWODOWEGO 

 
 

 
Przycisk FILTER: 

Nacisnąć przycisk FILTER, aby włączyć funkcję LIFTING FILTER. Filtr zostanie 

obniżony w celu konserwacji. Odpowiedni wskaźnik zacznie migać, a sterownik 

przewodowy wybierze urządzenie 1. Po każdym naciśnięciu przycisku ustawienie 

zmienia się w następujący sposób: 

 

 

 

Za pomocą przycisków  i  sterować ruchem filtra w górę/w dół.  

Nacisnąć przycisk , aby zatrzymać ruch filtra w dół. 

Nacisnąć przycisk , aby zatrzymać ruch filtra w górę.  

Wskaźnik funkcji LIFTING FILTER będzie migać. 

 

 
Przycisk CLOCK: 

Wcisnąć i przytrzymać przycisk CLOCK, aby przejść do trybu ustawiania godziny. 

Przytrzymać przycisk  lub , aby zwiększyć/zmniejszyć wartość o 10 minut. 

Naciśnięcie przycisku  lub  powoduje zmianę wartości o 1 minutę. 

Po ustawieniu godziny należy ponownie nacisnąć przycisk CLOCK, aby wyjść z trybu 

ustawień. 

 
Uwaga: Jeśli funkcja TIMER jest włączona, zmiana bieżącej godziny nie jest możliwa. 

 

 
Przycisk PTC: 

Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć grzałkę PTC w trybie HEAT. 

Jeśli wydajność ogrzewania pompy ciepła nie jest wystarczająca, wymiennik ciepła 

jednostki wewnętrznej można wyposażyć w dodatkową grzałkę PTC zwiększającą 

skuteczność grzania. 

Modele standardowe nie są wyposażone w grzałkę PTC. 

 

 
Przycisk LED INTEMP: 

Nacisnąć przycisk, aby włączyć wyświetlacz cyfrowy. 

Przytrzymać przycisk LED INTEMP, aby wyświetlić bieżącą wartość temperatury 

w pomieszczeniu. 

Po 5 minutach wyświetlacz ponownie wskaże zadaną wartość temperatury. 
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DZIAŁANIE PRZYCISKÓW STEROWNIKA PRZEWODOWEGO 

 
 

 
Przycisk SELECT SWING SET: 

Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć funkcję regulacji kierunku przepływu powietrza. 

Sterownik przewodowy wybierze urządzenie 1. Po każdym naciśnięciu przycisku 

ustawienie zmienia się w następujący sposób: 

 

 

 

Za pomocą przycisków  i  zmienić ustawienie wszystkich czterech żaluzji. 

Przyciski /  służą do sterowania ruchem czterech kierownic powietrza. 

Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę ustawienia w następujący sposób 

(ikona  oznacza, że wszystkie kierownice poruszają się jednocześnie): 

 

 

 

 
Przycisk POWER: 

Nacisnąć przycisk POWER, aby włączyć sterownik przewodowy. Zaświeci się 

odpowiedni wskaźnik (ON/OFF), zaś sterownik aktywuje się i prześle ustawienia do 

płytki PCB jednostki wewnętrznej. 

Ponownie nacisnąć przycisk POWER, ab wyłączyć sterownik. Wskaźnik (ON/OFF) 

wyłączy się. 

Jeśli wcześniej włączono funkcję TIMER ON/OFF, zostanie ona anulowana, 

a klimatyzator zatrzyma się. 

 
Uwagi: 

• Wskaźnik ON/OFF świeci się, jeśli nie wystąpiły żadne błędy. W przypadku 

wystąpienia błędu i po przywróceniu działania po awarii zasilania wskaźnik ten będzie 

migać. 

 
• Podczas konfiguracji sterownika przewodowego podświetlenie ekranu pozostaje 

włączone. Jeśli przez 30 s nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, ekran wyłączy się. 
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7. TRYBY PRACY 

 
 

 
Tryb AUTO 

Włączyć zasilanie: ekran sterownika przewodowego podświetli się. 

 

a) Nacisnąć przycisk MODE i wybrać tryb AUTO. 
 

b) Ustawić temperaturę za pomocą przycisków  i . Zakres temperatury: od 17°C 

(62°C) do 30°C (88°F). 
 

c) Nacisnąć przycisk POWER: zaświeci się wskaźnik ON/OFF. 

Klimatyzator rozpocznie pracę w trybie AUTO. W tym trybie prędkość wentylatora jest 

ustawiana automatycznie i nie może być zmieniana. Aby wyłączyć klimatyzator, 

ponownie nacisnąć przycisk POWER. 

 

 
Tryby COOL/HEAT/FAN 

a) Nacisnąć przycisk MODE i wybrać tryb COOL, HEAT lub FAN. 
 

b) Ustawić temperaturę za pomocą przycisków  i . 
 

c) Nacisnąć przycisk POWER: zaświeci się wskaźnik ON/OFF. 

Klimatyzator zacznie pracę w wybranym trybie. 

Aby wyłączyć klimatyzator, ponownie nacisnąć przycisk POWER. 
 

 
UWAGA 

 

 W trybie FAN zmiana ustawienia temperatury nie jest możliwa. 

 

 
Tryb DRY 

a) Nacisnąć przycisk MODE i wybrać tryb DRY. 
 

b) Ustawić temperaturę za pomocą przycisków  i . 
 

c) Nacisnąć przycisk POWER: zaświeci się wskaźnik ON/OFF. 

Klimatyzator zacznie pracę w trybie DRY. 

Aby wyłączyć klimatyzator, ponownie nacisnąć przycisk POWER. 
 

d) W trybie DRY regulacja prędkości wentylatora i włączenie funkcji oszczędzania 

energii (SLEEP) nie są możliwe. 

 

 
UWAGA 

 

 W pamięci sterownika przewodowego zapisane są wszystkie wprowadzone 

ustawienia (temperatura, tryb pracy, prędkość wentylatora), dzięki temu po 

wyłączeniu klimatyzator zostanie uruchomiony ponownie z zapamiętanymi 

ustawieniami. 
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W związku z polityką ciągłego rozwoju technologicznego producent zastrzega sobie prawo 
do zmiany danych technicznych w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. 
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