
INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA 

RCA36

● Dziękujemy za zakup klimatyzatorów marki
Vesser

● Aby zapewnić właściwą pracę urządzenia
prosimy o przestrzeganie zasad zawartych w
tej instrukcji.
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Opis przycisków

Uwaga:Ten pilot jest pilotem uniwersalnym. Posiada przyciski 
włączające funkcje, które mogą być niedostępne w Twoim 
klimatyzatorze. Przyciski tych funkcji będą wtedy nieaktywne.
1.“ON/OFF” Przycisk
Naciśnij ten przycisk, aby uruchomić klimatyzator. Aby 
go wyłączyć wciśnij przycisk ponownie.
2.“SPEED” Przycisk
Naciśnij ten przycisk,aby ustawić prędkość wentylatora spośród:

High   Low Auto Mid 

3.“SWING2”Przycisk
Naciśnij ten przycisk aby włączyć automatyczne wahlowanie 
żaluzjami w kierunku pionowym. Gdy uzyskasz pożądany poziomy 
kierunek nawiewu, naciśnij go ponownie, żaluzje pionowe zostaną 
zatrzymane w wybranej przez ciebie pozycji.
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WYŚWIETLANIE TRYBU PRACY URZĄDZENIA 
PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA

FUNKCJA SWING, WYŚWIETLACZ WŁ/WYŁ 
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 DODATKOWE FUNKCJE

 TEMPERATURA, TIMER

Uwagi: Upewnij się, że nic nie zakłóca sygnału pomiędzy nadajnikiem pilota, a odbiornikiem w 
klimatyzatorze. Nie rzucaj pilotem, unikaj upadków. Nie pozwól, aby jakakolwiek ciecz dostała 
się do pilota, unikaj trzymania pilota w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie 
promieni słonecznych oraz w miejscach, gdzie temperatura jest bardzo wysoka.

Zanim zaczniesz używać
klimatyzatora przeczytaj uważnie tą 
instrukcję, po czym odłóż ją w 
bezpieczne miejsce.
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4.“FEELING” Przycisk 
Naciśnij ten przycisk, aby ustawić funkcję FEELING. Wyświetlacz LCD 
będzie pokazywał aktualną temperaturę pomieszczenia, gdy funkcja 
zostanie włączona. Po wyłączeniu funkcji na wyświetlaczu LCD będzie 
pokazywana nastawiona temperatura. Ta funkcja jes niedostępna, gdy 
urządzenie pracuje w trybie wentylacji.     

6.“TIMER” Przycisk 

 5.“STRONG” Przycisk
Funkcja działa tylko w trybie chłodzenia lub grzania. Naciśnij przycisk 
STRONG aby włączyć funkcję. Prędkość wentylatora zostanie ustawiona 
automatycznie na najwyższy bieg, a wyświetlacz LCD wyświeti "High 
Fan". Funkcja służy do szybkiego chłodzenia/dogrzewania pomieszczeń.

Ustawienie “Włączenia”timera：
a. Gdy pilot jest wyłączony naciśnij przycisk “TIMER”, na wyświetlaczu

LCD pojawi się“TIMER ON”czas timera można ustawić w zakresie
0.5h to 24h.

b. Naciskając strzałkę góra/dół istnieje możliwość ustawienia czasu,
pomiędzy 0.5h a 10h interwałem jest 0.5h, powyżej 10h - 1h

c. Ponownie naciśnij przycisk "TIMER", aby zatwierdzic funkcję.

d. Możesz ustawić funkcje pracy urządzenia (temperatura, wahlowanie
żaluzji, prędkość wentylatora itp.), klimatyzator uruchomi się z wybranymi
ustawieniami. Wyświetlacz LCD wyświetli wszystkie twoje ustawienia i
utrzyma je, gdy zegar osiągnie ustawiony czas. Klimatyzator będzie
pracował automatycznie zgodnie z ustawieniem.

7.“SCREEN” Przycisk 
Przycisk SCREEN służy do wyłączenia wyświetlacza j. wewnętrznej

Ustawienie “Wyłączenia”timera：
a. Gdy pilot jest włączony naciśnij przycisk “TIMER”, na wyświetlaczu

LCD pojawi się“TIMER OFF”czas timera można ustawić w zakresie
0.5h to 24h.

b. Naciskając strzałkę góra/dół istnieje możliwość ustawienia czasu,
pomiędzy 0.5h a 10h interwałem jest 0.5h, powyżej 10h - 1h

c. Ponownie naciśnij przycisk "TIMER", aby zatwierdzić funkcję.
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Naciśnij przycisk“+”lub “-”podaczas funkcji chłodzenia lub grzania 
aby zmienić nastawy temperatury w zakresie 16℃ to 32℃.

8.“△     ”lub“     △” Przycisk

9.“CLEAN” Przycisk 
a. Gdy pilot jest wyłączony, naciśnij przycisk "CLEAN"aby uruchomić 

funkcję automatycznego oczyszczania wymiennika. proces może 
potrwać do 35min. Podczas oczyszczania urządzenie pracuje w 
trybie chłodzenia.

b. Gdy funkcja“clean”jest aktywna ponowne naciśnięcie
przycisku“clean”anuluje ją. Naciskając przycisk“ON/OFF”zostanie
anulowana funkcja oczyszczania wymiennika a klimatyzator zostanie
włączony.

UWAGA: Fukcja „Clean” może zostać uruchomiona równolegle z 
funkcją automatycznego włączenia/wyłączenia urządzenia. Jako 
pierwsza zostanie uruchomiona funkcja Clean a po jej zakończeniu 
kolejna włącz/wyłącz. 

10.“MODE” Przycisk

AUTO→COOL→DRY→HEAT→FAN→AUTO 

Wciśnij ten przycisk, aby ustawić jeden z trybów pracy 
klimatyzatora:

11.“SLEEP” Przycisk

1. Po naciśnięciu przycisku SLEEP na jednostce wewnętrznej pojawi się
migająca dioda sygnalizujaca aktywację funkcji.

2. Po aktywacji funkcji w trybie chłodzenia klimatyzator automatycznie
zwiększy temperaturę o 1 stopień po 1 godzinie pracy oraz o kolejny
1stopień w następnej godzinie.

3. Po aktywacji funkcji w trybie grzania klimatyzator automatycznie zwiększy
temperaturę o 2 stopinie po 1 godzinie pracy oraz o kolejne 2 stopnie w
następnej godzinie

4. Funkcja SLEEP jest aktywna przez 7 godzin, po upływie tego czasu
urządzenie wyłączy się automatycznie.

UWAGA: Naciśnięcie przycisku MODE lub ON/OFF 
dezaktywuje funkcje sleep.
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12.“SWING” Przycisk
Naciśnij ten przycisk aby włączyć automatyczne wahlowanie 
żaluzjami w kierunku poziomym, gdy uzyskasz pożądany poziomy 
kierunek nawiewu, naciśnij go ponownie, żaluzje poziome zostaną 
zatrzymane w wybranej przez ciebie pozycji.

13.“HEALTH” Przycisk
Naciśnij ten przycisk aby uruchomic funkcję Health.

14.“FUNGUSPROOF” button
Klimatyzator posiada funkcję której celem jest osuszenie wnętrza 
parownika zapobiegające powstawaniu pleśnieni z powodu osadzania 
się wody w skutku czego może pojawiać się  nieprzyjemny zapach. 
Podczas chłodzenia, po włączeniu tej funkcji przez około 3 minuty 
urządzenie będzie pracowało w trybie wentylacji, po czym wyłacz się.

Uwaga: 

1. Fukcja nie jest ustawiona fabrycznie. Można dowolnie
   włączyć lub wyłączać funkcję. 

2. Aby anulować fukcję:
1. Wyłącz klimatyzator;
2.Przytrzymaj wciśnięty przycisk „FUNGUSPROOF” do 
momentu kiedy urządzenie wyda potrójny sygnał dźwiękowy, 
następnie urządzenie zasygnalizuje wyłączenie funkcji. 

3.Podczas działania tej funkcji nie należy wyłączać klimatyzatora
4. Funkcja nie działa w przypadku aktywacji innych funkcji Timer 

oraz Sleep
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Wymiana baterii

1. Przesuń pokrywę pilota zgodnie z kierunkiem wskazanym
przez strzałkę.

2. Wyjmij stare baterie

4. Zamknij pokrywę pilota.

Tryb automatycznej pracy
1. Nacisnij przycisk ON/OFF, klimatyzator zostanie włączony

Naciśnij przycisk MODE i wybierz tryb pracy automatycznej 
AUTO.

3. Przyciskiem SPEED ustawiamy prędkość wentylatora.

2.

Możliwe do wyboru są tryby: LOW, MID, HIGH, AUTO. 
Naciskając przycisk ponownie urządzenie automatycznie 
zostanie wyłączone.

Tryb chłodzenia/grzania
1. Nacisnij przycisk ON/OFF, klimatyzator zostanie włączony.

2. Naciśnij przycisk MODE i wybierz tryb pracy chłodzenie lub
ogrzewanie.

3. Naciśnij przycisk + lub - aby ustawić porządaną temperaturę
w zakresie 16-32℃.

Użytkowanie

3. Włóż dwie nowe, suche baterie AAA1.5V, zwróć uwagę na
bieguny.

4.

Przyciskiem SPEED ustawiamy prędkość wentylatora.

Możliwe do wyboru są tryby: LOW, MID, HIGH, AUTO.

Naciskając przycisk ponownie urządzenie automatycznie 
zostanie wyłączone.

5.

4.



6

Tryb wentylacji

Tryb osuszania

1. Nacisnij przycisk ON/OFF, klimatyzator zostanie włączony
2. Naciśnij przycisk MODE i wybierz tryb pracy FAN

3. Przyciskiem SPEED ustawiamy prędkość wentylatora.

   Możliwe do wyboru są tryby: LOW, MID, HIGH, AUTO..

4. Naciskając przycisk ponownie urządzenie zostanie wyłączone

Uwaga: W trybie wentylacji funkcja ustawiania temperatury jest 
nieaktywa

1. Nacisnij przycisk ON/OFF, klimatyzator zostanie włączony

2.

Ta instrukcja jest uniwersalna. a pilot posiada przyciski 
włączające funkcje, które mogą być niedostępne w Twoim 
klimatyzatorze. Przyciski tych funkcji będą wtedy nieaktywne.

Naciśnij przycisk MODE i wybierz tryb pracy DRY Naciśnij
przycisk + lub - aby ustawić porządaną temperaturę
w zakresie 16-32℃.

3. Przyciskiem SPEED ustawiamy prędkość wentylatora.

   Możliwe do wyboru są tryby: LOW, MID, HIGH, AUTO.  

4. Naciskając przycisk ponownie urządzenie zostanie wyłączone
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1. Skieruj pilot zdalnego sterowania w kierunku odbiornika na
urządzeniu.

2. Pilot powinien znajdować się w odległości nie większej niż 8m od
odbiornika sygnału.

3. Pomiędzy pilotem a urządzeniem nie mogą występować żadne
przeszkody.

4. Nie upuszczaj ani nie rzucaj pilota

5. Nie umieszczaj pilota w miejscach narażonych na działanie promieni
słonecznych, a także w pobliżu innych źródł ciepła.

6. Używaj zawsze nowych baterii tego samego rodzaju.

7. Jeżeli klimatyzator nie będzie używany przez dłuższy czas, wyciągnij
baterie.

8. Zużyte baterie należy oddać do utylizacji

Uwaga
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