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Niniejszy klimatyzator jest zgodny z Dyrektyw EMC 2004/108/EC,
oraz z Dyrektyw LV 2006/95/EC.

Dieses Kimagerät erfüllt die EMC Direktiven 2004/108/EC, LV
Direktiven 2006/95/EC.

Este acondicionador de aire cumple con la directiva EMC:
2004/108/EC, LV Directiva 2006/95/EC.

Este aparelho de ar condicionado está em conformidade com a
Directiva EMC 2004/108/EC, a Directiva LV 2006/95/EC.

Oznakowanie CE dotyczy urzdze zasilanych z sieci, w których
znamionowa czstotliwo napicia zasilajcego wynosi 50 Hz.

Die CE-Marke gilt für Bereiche mit einer Netzstromversorgung von 50
Hz.

La indicación CE sólo corresponde al área de suministro eléctrico de
50 Hz.

A marca CE aplica-se à zona de fornecimento de energia a 50 Hz.

Ce climatiseur est conforme à la Directive EMC: 2004/108/EC, LV
Directive 2006/95/EC.

Questo condizionatore d’aria è conforme alla Direttiva EMC::
2004/108/EC, LV Direttiva 2006/95/EC.

Deze airconditioner voldoet aan EMC Directive 2004/108/EC, LV
Directive 2006/95/EC.

La marque CE s’applique aux régions alimentées en courant de 50 Hz.

Il marchio CE è applicabile alla fascia di alimentazione 50 Hz.

CE-markering is van toepassing op het gebied met een net- stroom van
50 Hz.

      2004/108/ 
  (EMC)    LV
2006/95/.


TÜRKÇE

T  CE         50 Hz.

PSA012B735A

Dzikujemy za zakup klimatyzatora PAC MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. Aby jak najdłuej cieszy si
jego niezawodn prac, prosimy przed uyciem przeczyta niniejsz Instrukcj obsługi i jej przestrzega. Prosimy
po przeczytaniu schowa Instrukcj w bezpiecznym miejscu i siga po ni w przypadku wtpliwoci dotyczcych
obsługi urzdzenia lub jego nieprawidłowej pracy.
Nie wolno dopuci, aby czynnik chłodniczy R410A zastosowany w klimatyzatorach opisanych w niniejszej
instrukcji wydostał si z układu chłodniczego do atmosfery. Czynnik chłodniczy R410A jest fluorowanym
gazem cieplarnianym, objtym Protokołem z Kioto, o współczynniku globalnego ocieplenia (GPW) równym
1975.
Poziom cinienia akustycznego wytwarzany zarówno przez jednostk wewntrzn, jak i zewntrzn nie przekracza
70 dB(A).
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 Przed przystpieniem do uytkowania urzdzenia, prosimy
uwanie przeczyta niniejszy rozdział, aby zapewni
prawidłow obsług systemu.
 Ostrzeenia
oznaczone
s
nagłówkami
! NIEBEZPIECZESTWO”
! UWAGA”.
„
i „
Informacje
! NIEBEZPIECZESTWO” opisuj
podane pod nagłówkiem „
powane zagroenia, których skutki mog by grone dla ycia
lub zdrowia. Tym niemniej, ostrzeenia podane pod
! UWAGA” mog take opisywa powany
nagłówkiem „
problem, zalenie od okolicznoci. Prosimy zwraca uwag na
te ostrzeenia, gdy dotycz Pastwa bezpieczestwa.
 Czsto powtarzajce si w tekcie symbole maj nastpujce
znaczenia:
Ten
symbol
oznacza
niebezpieczestwo
lub
ostrzeenie. Tekst opisujcy element urzdzenia, z
którym wie si wymienione wyej zagroenie
oznaczony jest włanie tym symbole. Symbol ten
oznacza take niebezpieczestwo poraenia prdem.
Symbol ten ma znaczenie „Surowo zabronione”. Jest
umieszczony przy tekcie opisujcym czynnoci,
których wykonywanie jest zabronione.
Symbol ten oznacza, e naley dokładnie przestrzega
instrukcji obsługi, a take e naley zapewni
prawidłowe uziemienie.
 Po przeczytaniu niniejszej Instrukcji obsługi, prosimy trzyma j
w dostpnym miejscu, w celu sprawdzenia informacji. Jeeli
inna osoba przejmie obsług urzdzenia, naley jej koniecznie
przekaza Instrukcj.



System powinien by zainstalowany przez autoryzowanego
instalatora.
Nie zaleca si samodzielnego montau, poniewa nieprawidłowe
zainstalowanie moe doprowadzi do wycieku czynnika chłodniczego,
poraenia prdem, lub poaru.
W przypadku instalacji urzdzenia w ma�ym pomieszczeniu
musi by zastosowane zabezpieczenie, które nie dopuci, by
stenie w pomieszczeniu czynnika ch�odniczego, który
moe wyciek z urzdzenia przekracza�o dopuszczalny
poziom.
Wyciek czynnika chłodniczego z urzdzenia moe doprowadzi do moe
grozi wypadkiem spowodowanym niedoborem tlenu w pomieszczeniu.
Informacje o zabezpieczeniach, które mona stosowa z urzdzeniem,
mona uzyska od sprzedawcy urzdzenia.


Dopilnowa prawid�owego wykonania uziemienia
urzdzenia.
Nigdy nie wolno podłcza przewodów uziemiajcych do
przewodów gazowych, wodocigowych, instalacji odgromowej ani uziemienia
telefonów. Nieprawidłowe wykonanie uziemienia grozi poraeniem prdem.
Dopilnowa zamontowania odpowiedniego wy�cznika
rónicowo – prdowego.
Brak wyłcznika rónicowo – prdowego moe grozi poraeniem
prdem. Szczegółowe informacje na ten temat mona uzyska od
sprzedawcy urzdzenia lub autoryzowanego instalatora.
Nie montowa w pobliu miejsc, z których moe ulatnia si
�atwopalny gaz.



Nie przebywa przez d�uszy czas w strumieniu zimnego
powietrza.
Mogłoby to le wpłyn na stan fizyczny i spowodowa problemy
zdrowotne.
Nie wk�ada adnych przedmiotów w otwór wylotowy.
Szybko wirujcy wentylator w rodku urzdzenia moe
spowodowa obraenia.
Gdy urzdzenie zostanie zalane wod., na przyk�ad, na skutek
powodzi, przed jego ponownym uytkowaniem naley
skonsultowa si ze sprzedawc.
W przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczestwo poraenia prdem,
zniszczenia urzdzenia oraz poaru.
W przypadku stwierdzenia nienormalnych objawów podczas
pracy urzdzenia (zapach spalenizny, itp.), zatrzyma
urzdzenie, wy�czy zasilanie i skontaktowa si ze sprzedawc.
W przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczestwo poraenia prdem,
zniszczenia urzdzenia oraz poaru.
Gdy klimatyzator s�abo ch�odzi lub s�abo grzeje, przyczyn
tego moe by wyciek czynnika ch�odniczego. W takim
przypadku skontaktowa si z serwisem w celu naprawy
klimatyzatora.
Gdy zaistnieje potrzeba uzupełnienia iloci czynnika chłodniczego w układzie
chłodniczym, równie naley skontaktowa si z serwisem. Czynnik
chłodniczy zastosowany w klimatyzatorze jest substancj bezpieczn. Jednak,
gdy wydostanie si z układu chłodniczego, w kontakcie z gorcymi
przedmiotami, taki jak: grzejnik z nadmuchem, piec lub inne gorce
powierzchnie, moe zamieni si w szkodliwe gazy.
Nie wk�ada palców ani adnych przedmiotów w otwór
wylotowy, nawet wtedy, gdy wentylator nie pracuje
Wentylator moe nagle si włczy i spowodowa zranienia lub inne
obraenia.


Urzdzenie powinno by stosowane wy�cznie zgodnie
z przeznaczeniem, a nie np. do przechowywania ywnoci,
rolin, zwierzt, urzdze precyzyjnych, czy dzie� sztuki.
System przeznaczony jest wyłcznie do zwykłych pomieszcze
mieszkalnych.
Nie dotyka prze�czników mokrymi rkami
Grozi to poraeniem prdem.
Jeeli klimatyzator pracuje w jednym pomieszczeniu
z urzdzeniem spalajcym paliwo, naley regularnie
wietrzy to pomieszczenie.
Niedostateczna wentylacja moe grozi wypadkiem spowodowanym
niedoborem tlenu.
Nie stawia urzdze z p�omieniem bezporednio
w strumieniu powietrza z klimatyzatora.
Urzdzenie to moe wówczas pracowa nieprawidłowo.
Po d�uszym okresie uytkowania sprawdza
mocowanie urzdzenia.
Zaniechanie natychmiastowej naprawy mocowania grozi upadkiem
urzdzenia i moliwymi obraeniami.
Nie my urzdzenia wod przy w�czonym zasilaniu.
Nie stawia adnych pojemników z wod np.
wazonów na urzdzeniu.

Wyciek gazu moe doprowadzi do poaru lub
wybuchu

Grozi to poraeniem prdem. Gdyby woda dostała si do urzdzenia,
mogłaby uszkodzi elektronik i spowodowa poraenie prdem.

Dopilnowa prawid�owego montau przewodu
odprowadzania skroplin, aby ca�a woda mog�a odp�yn z
urzdzenia.

Nie instalowa systemu tam, gdzie strumie powietrza by�by
skierowany bezporednio na roliny lub zwierzta.

Zaniedbanie dronoci odpływu moe doprowadzi do zalania
pomieszczenia.

POLSKI

Mogłoby to zaszkodzi wegetacji rolin oraz ywotnoci zwierzt.
Przed umyciem urzdzenia naley je zatrzyma i wy�czy
zasilanie.
Nigdy nie czyci urzdzenia, jeeli pracuje jego wentylator.

1
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Uywa tylko odpowiednich bezpieczników.
Zastosowanie drutu stalowego lub miedzianego zamiast bezpiecznika
jest surowo zabronione, poniewa moe spowodowa awari
urzdzenia lub poar.
Nie stawia �atwopalnego rodka ani adnego aerozol
u w pobliu wentylatora i nie kierowa go
w stron urzdzenie.
Moe to spowodowa poar
Przed przystpieniem do serwisowania urzdzenia naley
je zatrzyma i wy�czy zasilanie.
Szybko wirujcy wentylator w rodku urzdzenia moe spowodowa
obraenia.

Nie uytkowa klimatyzatora ze zdemontowanymi aurowymi
obudowami wlotu / nawiewu powietrza lub innymi panelami.
Nie regulowa pracy urzdzenia przy uyciu przycisku
w�cznika.

Nie dotyka kierownic nawiewu powietrza, gdy kierownica nawiewu
powietrza porusza si ruchem wahad�owym.
Grozi to doznaniem obrae.

Kurz, który gromadzi si na urzdzeniu moe by przyczyn
generowania ciepła i poaru. Gdy po długim okresie nieuywania
urzdzenia ma by ponownie uytkowane, naley je wczeniej podłczy do
zasilania conajmniej na sze godzin przed włczeniem.

Przewód moe ulec przerwaniu, powodujc zwarcie elektryczne.
Nie uywa elektrycznych podgrzewaczy wody w pobliu
jednostki wewntrznej lub sterownika urzdzenia.
Gdy w pobliu klimatyzatora lub jego sterownika uywane jest
urzdzenie generujce par wodn, para ta moe skrapla si na
klimatyzatorze lub jego sterowniku, powodujc zwarcie elektryczne.
Nie uywa klimatyzatora, gdy w powietrzu znajduje si duo
py�u lub mikrow�ókien.

Nie dotyka aluminiowych lamel wymiennika ciep�a.

Drobiny pyłu oraz mikrowłókna, przechodzc przez filtr powietrza
mog osadza si wewntrz urzdzenia i spowodowa zwarcie elektryczne.

Grozi to doznaniem obrae.

Nie umieszcza pod urzdzeniem przedmiotów, które naley
chroni przed dzia�aniem wody.

Gdy zaistnieje potrzeba wyczyszczenia wntrza jednostki
wewntrznej, nie wykonywa tego samodzielnie, lecz
skontaktowa si z serwisem.
Czyszczenie jednostki wewntrznej przy uyciu nieodpowiednich rodków
czyszczcych lub w niewłaciwy sposób moe doprowadzi do uszkodzenia
plastykowych elementów urzdzenia oraz spowodowa wyciek czynnika
chłodniczego. Równie, gdy rodek czyszczcy dostanie si do silnika
urzdzenia lub innych elektrycznych podzespołów, moe to spowodowa poar
lub uszkodzenie urzdzenia.
Nie stawa na jednostce zewntrznej, nie siada na niej,
ani nie stawia na niej adnych przedmiotów.
Grozi to upadkiem urzdzenia i przedmiotów lub moliwymi
obraeniami.
Podczas naprawy lub serwisowania urzdzenia stawa tylko na
mocnych i stabilnych drabinach lub podestach, z których
mona wygodnie dosign klimatyzatora.
W przeciwnym wypadku mona spa z niestabilnego podwyszenia i
dozna obrae.
Wy�czy zasilanie klimatyzatora podczas burzy
z wy�adowaniami atmosferycznymi.
W przeciwnym razie klimatyzator moe ulec uszkodzeniu na skutek
wyładowania atmosferycznego.
Oprócz regularnej czyszczenia i obs�ugi, po sezonie uytkowania
przeprowadza profilaktyczn kontrol i
konserwacj urzdzenia.
Brud i kurz gromadzcy si wewntrz jednostki wewntrznej moe
powodowa nieprzyjemny zapach oraz wycieki wody na skutek zatkania
przewodu odprowadzania skroplin. Do przeprowadzenia konserwacji i
kontroli urzdzenia potrzebne s specjalne kwalifikacje, dlatego czynnoci
tych nie naley wykonywa samodzielnie, lecz skontaktowa si z serwisem.
Nie stawia adnych przedmiotów w pobliu jednostki
zewntrznej i nie dopuszcza do gromadzenia si lici.
Jeli wokół jednostki zewntrznej znajduj si przedmioty lub licie,
małe zwierzta mog dosta si do jej rodka i spowodowa zwarcie, a
w konsekwencji poar.

STEROWNIK PRZEWODOWY

Moe to spowodowa poar lub wyciek wody lub czynnika
chłodniczego z urzdzenia. Ponadto, gdy włczona jest funkcja
automatycznego włczania po zaniku zasilania, wentylator moe
nieoczekiwanie włczy si i spowodowa obraenia.

Nie naciga ani nie zagina przewodu sterownika urzdzenia.

Skropliny tworzce si na jednostce wewntrznej i zewntrznej mog opa
na urzdzenie i spowodowa powstanie plam, wypadek lub poraenie
prdem.



Grozi to doznaniem obrae.

Jeli urzdzenie ma nie by uywane przez d�uszy czas, naley
od�czy je od zasilania.

Nie umieszcza pod jednostk wewntrzn ani zewntrzn
adnych elektrycznych urzdze.



Przedmioty takie mog zosta zniszczone lub uszkodzone przez
skropliny, które mog opa na te przedmioty z klimatyzatora, gdy
wilgotno powietrza przekroczy 80% lub w przypadku zatkania przewodu
odprowadzania skroplin.




Nie wykonywa samodzielnie adnych napraw, ani przeróbek
urzdzenia. Gdy urzdzenie wymaga naprawy, skontaktowa
si ze sprzedawc.
Samodzielna naprawa lub przeróbka urzdzenia mog by przyczyn wycieku
wody lub czynnika chłodniczego, poraenia elektrycznego oraz poaru. W
normalnych warunkach czynnik chłodniczy nie wydostaje si z układu
chłodniczego. Jednak, gdy wydostanie si z układu, w kontakcie z gorcymi
przedmiotami, taki jak: grzejnik z nadmuchem, piec lub inne gorce
powierzchnie, moe zamieni si w szkodliwe gazy. Usunicie wycieków
czynnika chłodniczego z układu naley powierzy firmie serwisowej dajcej
gwarancje prawidłowego wykonania takiej naprawy
Jeli urzdzenie ma by przeniesione w inne miejsce,
skontaktowa si z autoryzowanym instalatorem.
Nieprawidłowy monta moe skutkowa wyciekiem wody lub
czynnika chłodniczego, poraeniem prdem, poarem, itp.
Przed przystpieniem do naprawy lub kontroli jednostki
wewntrznej dopilnowa wy�czenia g�ównego wy�cznika jej
zasilania.

Na poniszym rysunku przedstawiony jest sterownik przewodowy z otwart pokryw. Dane pokazane na
wywietlaczu ciek�okrystalicznym (LCD) sterownika s danymi przyk�adowymi i s�u wy�cznie do ilustracji
dzia�ania sterownika.
Aby otworzy pokryw sterownika, naley pocign j w dół.
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Obszar
wskaźników
– aktualnych
nastaw
Wywietla
nastaw temperatury,
nawiewu
pracy
powietrza, tryb pracy oraz komunikaty
generowanenastawę
podczas temperatury,
pracy systemu nawiewu
klimatyzacji
Wyświetla
powietrza, tryb pracy oraz komunikaty
Wskanik pracy / lampka kontrolna
generowane podczas pracy systemu klimatyzacji

jest sterowany przez sterownik centralny

Wskanik nastawy programatora
czasowego (Timer-a)
Wywietla
Timer-a
Wskaźnikaktualn
nastawynastaw
programatora

Podczas pracy wieci si na zielono, natomiast w
przypadku wystpienia błdu – miga w kolorze

czasowego (Timer-a)
Wyświetla aktualną nastawę

Wskaźnik
czerwonympracy / lampka kontrolna
Podczas pracy świeci się na zielono, natoPrzycisk
ON/OFF wystąpienia błędu - miga
miast
w przypadku
Przycisk słuy do włczania / wyłczania systemu
w kolorze czerwonym
klimatyzacji.
Przycisk ON/OFF
Przycisk służy do włączania / wyłączania
Przycisk klimatyzacji.
MODE
systemu

Przyciski ustawiania temperatury
Słu do ustawiania temperatury
Przyciski
ustawiania temperatury
w
pomieszczeniu

Służą do ustawiania
temperaturyw pomieszczeniu

Przycisk słuy do wyboru trybu pracy systemu
klimatyzacji

Przycisk TIMER

Przycisk TIMER
Służy do włączania Timer-a,
Słuy do włczania Timer-a,  patrz strona

Przycisk FAN SPEED

Przycisk MODE
Przycisk słuy do ustawiania nawiewu powietrza
Przycisk służy do wyboru trybu pracy systemu
klimatyzacji
Przycisk
Przycisk FAN
VENTSPEED
Przycisk słuy
wentylatora
Przycisk
służydodowłczania
ustawiania
nawiewu
powietrza
zewntrznego ,
patrz strona 10

3

Przyciski programowania Timer-a
Przyciski programowania Timer-a
Słu do włczania Timer-a oraz do
Służą do włączania
ustawiania
aktualnego czasu,  patrz strona

Timer-a oraz do ustawiania
aktualnego czasu

3

Przycisk GRILL
Przycisk ten nie realizuje adnej funkcji. Gdy
zostanie nacinity, na wywietlaczu pojawi
si
komunikat

Przycisk
E.S.P.
(), jednak nie
Służy do ustawienia
oznacza to awarii urzdzenia
cinienia statycznego
Przyciski
AIR CON no
• Wywietla numery jednostek wewntrznych podłczonych do sterownika
• Słuy do ustawiania adresu jednostki
wewntrznej podłczonej do sterownika
Przyciski CHECK
Przycisk
Przyciskiwykorzystywany
AIR CON no jest podczas
serwisowania
systemu jednostek
klimatyzacjiwewnętrznych
· Wyświetla numery

· podłączonych do sterownika

Przycisk TEST
· Służy do ustawiania adresu jednostki
Przycisk wykorzystywany podczas
· wewnętrznej
podłączonej
sterownika
operacji
testowania
systemudo
klimatyzacji

Przyciski CHECK
Przycisk wykorzystywany jest podczas
serwisowania systemu klimatyzacji

Panele oraz inne elementy obudowy zdemontowane w celu
naprawy lub kontroli urzdzenia naley umieci w
bezpiecznym miejscu.

Przycisk TEST
Przycisk wykorzystywany podczas
operacji testowania systemu klimatyzacji



Obszar wskaników – aktualnych nastaw
pracy

Wskanik centralnego sterowania
Jest
wywietlany,
gdy system
klimatyzacji
Wskaźnik
centralnego
sterowania
jest
przezgdy
sterownik
centralny
Jeststerowany
wyświetlany,
system
klimatyzacji

Napraw lub kontrola jednostki wewntrznej przy włczonym głównym
wyłczniku moe doprowadzi do poraenie prdem lub odniesienia obrae
na skutek nagłego włczenia si wentylatora urzdzenia.

W przeciwnym wypadku elementy te mog spa i spowodowa obraenia.

Wskanik programu
Wskaźnik
programutygodniowego
tygodniowego
(WEEK TIMER)
(WEEK
TIMER)
Wywietla
nastawy programu tygodniowego
Wyświetla nastawy programu tygodniowego

Wskanik
wentylacji
Wskaźnik
wentylacji
Jest
wywietlany
podczas
pracypracy
Jest
wyświetlany
podczas



Przycisk LOUVER
Przycisk słuy do włczania / zatrzymywania
Przycisk
VENT
ruchu wahadłowego kierownicy powietrza.

Przycisk służy do włączania wentylatora
zewnętrznego
Przycisk SET
• Słuy do zapamitania ustawie
Przycisk LOUVER
• Słuy take do włczania cichego trybu pracy,

Przycisk służy do włączania / zatrzymywania

od 3wahadłowego
do 10
 patrz strony
ruchu
kierownicy powietrza.

Przycisk RESET
• Podczas programowania ustawie naley nacisn ten przycisk,

abySET
powróci do poprzedniej operacji
Przycisk
strony od 3ustawień
do 10
· Służy do patrz
zapamiętania
· Służy
także do
trybukomunikatu
pracy,
• Przycisk
tenwłączania
słuy takecichego
do zerowania
„FILTER



CLEANING” (CZYSZCZENIE FILTRA).
Naley go nacisn po zakoczeniu operacji czyszczenia filtra.

Przycisk RESET
· Podczas programowania ustawień należy nacisnąć ten przycisk,
· aby powrócić do poprzedniej operacji
· Przycisk ten służy także do zerowania komunikatu „FILTER
· CLEANING” (CZYSZCZENIE FILTRA).
· Należy go nacisnąć po zakończeniu operacji czyszczenia filtra.

Zakupiony klimatyzator moe by oznakowany takim symbolem. Symbol ten oznacza, e zuyty
sprzt elektryczny i elektroniczny (okrelany w dyrektywie 2002/96/WE jako odpady WEEE) nie
moe by wyrzucany razem z odpadami komunalnymi. Utylizacj klimatyzatora naley zleci
wyspecjalizowanej firmie uprawnionej do recyklingu i utylizacji materiałów, z których
klimatyzator jest wykonany. W adnym wypadku nie wolno pozbywa si klimatyzatora,
wyrzucajc go do odpadów komunalnych. Wicej informacji na ten temat mona uzyska,
kontaktujc si z instalatorem lub przedstawicielem lokalnych władz odpowiedzialnych za
utylizacj odpadów.

2

2


UWAGA

Nastawa
temperatury



• Gdy klimatyzator zostanie włczony pierwszy raz po okresie, w którym był odłczony

od zasilania, uruchomi si z podanymi niej ustawieniami. Ustawienia te mona
zmieni zgodnie z własnymi wymaganiami.
Centralne sterowanie............ wyłczone
Tryb pracy ............................. gdy jest dostpny tryb automatyczny:
.............................................. automatyczne chłodzenie;
.............................................. gdy nie jest dostpny tryb automatyczny: chłodzenie
Nastawa temperatury ........... 23°C

Co najmniej na sze godzin przed włczeniem klimatyzatora naley włczy zasilanie jego jednostki zewntrznej i wewntrznej.
Zapobiega to uszkodzeniu urzdzenia. W tym czasie jest automatycznie włczana grzałka karteru sprarki, która podgrzewa
sprark. Podczas podgrzewania sprarki nie wolno odłcza zasilania. (Grzałka karteru sprarki jest zasilana, gdy sprarka nie
pracuje, co zapobiega uszkodzeniu sprarki, które mogłoby nastpi na skutek absorpcji czynnika chłodniczego przez olej.
Podgrzewanie sprarki ma temu zapobiec.

1

Nastaw Tryb
obrotów pracy
wentylatora

2

1
3

3

54 2

4




OGRZEWANIE .................. od 22 do 24°C
WENTYLATOR .................. Nastawa nie jest
.......................................... konieczna
• Zmiana trybu pracy, nastawy temperatury oraz obrotów
wentylatora i kierunku nawiewu powietrza jest moliwa
nawet wówczas, gdy klimatyzator jest wyłczony. Gdy
klimatyzator jest wyłczony i zostanie nacinity
odpowiedni przyciski w celu zmiany konkretnej
nastawy, na wywietlaczu pojawi si odpowiedni
wskanik i bdzie mona zmieni wybran nastaw. Po
zmianie nastawy odpowiadajcy jej wskanik jest
wywietlany przez 3 sekundy, po czym wywietlacz
automatycznie ganie.

lub

(wieci si)

2

Nacisn przycisk  lub .
Naciskajc przycisk  lub , naley wybra funkcj programatora czasowego, któr
chcemy zaprogramowa. Dostpne s nastpujce funkcje:
(ustawianie aktualnego czasu)

, ustawi dan temperatur w pomieszczeniu.

Nacisn przycisk
LOUVER.
Jeli jednostka wewntrzna jest wyposaona w kierownic powietrza z
automatyczn funkcj ruchu wahadłowego, nacisn jeden raz przycisk
LOUVER. Na wywietlaczu pojawi si wskanik ilustrujcy stan tej kierownicy.
Jeli jednostka wewntrzna nie jest wyposaona w kierownic powietrza z
automatyczn funkcj ruchu wahadłowego, nacinicie tego przycisku spowoduje
wywietlenie komunikatu
().
Dzia�anie kierownicy powietrza:

 Nacisn przycisk
na:[

CHŁODZENIE .................... od 26 do 28°C
OSUSZANIE ...................... od 21 do 24°C

Nacisn przycisk
TIMER.
Zostanie uaktywniony tryb programowania Timer-a.
Na wywietlaczu wywietlany jest biecy dzie tygodnia oraz biecy czas,
wskazywane przez zegar urzdzenia.
[PRZYKŁAD] Niedziela, godzina 1 PM
Informacje na wywietlaczu:

Nacisn przycisk
FAN SPEED.
Zostan wywietlone dostpne poziomy regulacji obrotów wentylatora, które zale
od zainstalowanego modelu jednostki wewntrznej.

•

 Wskazówki dotyczce nastawy temperatury

1

Nacisn przyciski ustawiania temperatury.

wywietlany przy 4-biegowej regulacji oznacza, e wentylator
Wskanik
klimatyzatora pracuje z maksymaln prdkoci obrotow.

5



WYBÓR TRYBU USTAWIANIA PROGRAMATORA CZASOWEGO (TIMER-a)

(funkcja SLEEP; dotyczy wszystkich operacji – urzdzenie
wyłczy si po upływie czasu ustawionego za pomoc tej funkcji)

LOUVER; wskanik na wywietlaczu zmieni si

• Aby zatrzyma ruch kierownicy powietrza:

• Funkcja automatycznego wy�czenia urzdzenia (OFF-

TIMER)
Urzdzenie wyłczy si o zadanej godzinie, ustawionej przy
uyciu tej funkcji. Funkcja pozwala ustawi tylko jeden czas
automatycznego wyłczenia.

• Funkcja automatycznego w�czenia urzdzenia (ON-

Timer)
Urzdzenie włczy si o zadanej godzinie, ustawionej przy
uyciu tej funkcji. Razem z t funkcj mona zdefiniowa
nastaw temperatury. Funkcja pozwala ustawi tylko jeden
czas automatycznego włczenia.



• Program tygodniowy

W programie tygodniowym, dla kadego dnia tygodnia,
mona zdefiniowa maksymalnie po cztery czasy
automatycznego włczenia i wyłczenia urzdzenia. Po
uaktywnieniu programu tygodniowego urzdzenie bdzie w
kadym tygodniu funkcjonowa zgodnie z ustawionym
programem.

patrz strony 9 – 10.

W trybie automatycznym ............................ rodkowe
Podczas chłodzenia / osuszania ................ poziome
Podczas ogrzewania .................................. dolne
Nacisn przycisk

UWAGA
ON/OFF.

UWAGA

•
•

• Moe zdarzy si, e po naciniciu dowolnego z wyej opisanych przycisków
(). Nie
zostanie wywietlony komunikat
wiadczy to o usterce klimatyzatora, lecz informuje jedynie, e z uycie danego
przycisku w tym konkretnym kontekcie jest zabronione.

(anulowanie nastaw programatora czasowego)

Gdy upłynie czas nastawiony za pomoc tej funkcji,
urzdzenie automatycznie si wyłczy. Funkcja ta
udostpnia 10 ustawie: od wyłczenia za 1 godzin, do
wyłczenia za 10 godzin.

 Nacisn raz przycisk LOUVER, gdy kierownica powietrza porusza si. Bd

WY�CZENIE URZDZENIA

(program tygodniowy)

• Tryb „spania”

patrz strony 9 – 10.

kolejno wywietlane połoenia kierownicy powietrza, w których moe ona
zosta zatrzymana.
 Jeszcze raz nacisn przycisk LOUVER, by zatrzyma kierownic powietrza
w danym połoeniu.
Połoenie zatrzymania kierownicy powietrze w rónych trybach pracy;

(funkcja automatycznego włczania urzdzenia – klimatyzator
włczy si automatycznie o zadanej godzinie)

 Funkcje, które mona zaprogramowa przy
uyciu programatora czasowego

 patrz strony 9 – 10.

]

(funkcja automatycznego wyłczania urzdzenia – klimatyzator
wyłczy si automatycznie o zadanej godzinie)

1 2 3

przy 3-biegowej regulacji ..... ....................
przy 2-biegowej regulacji ..... ....................
lub
przy 1-biegowej regulacji ..... .................... regulacja nie jest moliwa







przy 4-biegowej regulacji ..... ....................





Nacisn przycisk
MODE.
Zostan wywietlone dostpne tryby pracy klimatyzatora, które zale od
zainstalowanego modelu jednostki wewntrznej.
Za kadym naciniciem przycisku MODE wywietlany wskanik trybu pracy
zmienia si w nastpujcej kolejnoci: osuszanie → chłodzenie → wentylacja
→ogrzewania → tryb automatyczny.
(Przedstawiony niej przykład dotyczy sytuacji, w której wybrany jest automatyczny
tryb pracy).
• Gdy wybrany jest
automatyczny tryb pracy,
nastpuje automatyczne
przełczanie pomidzy trybem
ogrzewania i chłodzenia w
zalenoci od rónicy
pomidzy nastaw
temperatury w pomieszczeniu
i temperatur powietrza
odprowadzanego z
pomieszczenia

Wciskajc przycisk

Tryby pracy

Obroty wentylatora: ..............
Połoenie kierownicy powietrza: poziome

Nacisn przycisk
ON/OFF.
Klimatyzator rozpocznie prac.

Gdy zostanie nacinity przycisk , funkcje programatora czasowego bd
wywietlane w kolejnoci „od dołu do góry”. Po naciniciu przycisku
RESET
nastpuje wyjcie z trybu programowania Timer-a i powrót do stanu pocztkowego.

3

Nacisn przycisk
SET.
Zostanie włczony tryb pracy urzdzenia wg ustawionej funkcji programatora
czasowego.
Dopuszczalna kombinacja funkcji Timer-a. które mog by jednoczenie aktywne
przedstawiona jest w poniszej tabeli:
Kombinacja funkcji Timer-a, które mog by jednoczenie aktywne
( - moliwe, x – niemoliwe)
Funkcja
SLEEP
Funkcja
SLEEP

Program
tygodniowy

OFF-Timer

ON-Timer

x



x



x

OFF-Timer

x

ON-Timer





Program tyg.

x

x

x
x

• Po wybraniu kombinacji funkcji Timer-a. które nie mog by razem aktywne i
SET na wywietlaczu pojawi si na 3 sekundy
naciniciu przycisku
komunikat
(), a nastpnie na wywietlaczu
zostan przywrócone informacje opisane wyej w kroku 2.

ON/OFF, tryb ten zostanie anulowany i wywietlacz powróci do stanu
Gdy podczas pracy w trybie ustawiania Timer-a zostanie nacinity przycisk
pocztkowego. W takim przypadku program Timer-a, który nie został wykonany, zostanie anulowany.
Jeli zostan zaprogramowane funkcje automatycznego włczenia (ON-Timer) i wyłczenia (OFF-Timer) oraz funkcji SLEEP z takim samym czasem, to
funkcja automatycznego wyłczenia (lub funkcja SLEEP) ma wyszy priorytet, ni funkcja automatycznego włczenia.

•

Gdy zostanie nacinity przycisk
TIMER i wywietlony komunikat
( ), oznacza to, e przycisk ten nie
moe by uywany, poniewa jego funkcja została zablokowana. W takim przypadku, aby ponownie włczy odblokowa funkcj tego przycisku, naley
skontaktowa si ze sprzedawc urzdzenia.

•

Jeli po naciniciu przycisku
TIMER przez kilka minut nie zostanie nacinity aden inny przycisk, tryb programowania Timer-a zostanie
automatycznie zakoczony i wywietlacz powróci do stanu pocztkowego.
Gdy wystpi awaria zasilania, ustawienia programu Timer-a z wyjtkiem ustawie dla funkcji SLEEP zostan anulowane. W takim przypadku ustawienia
programu tygodniowego powróc do stanu, w którym wszystkie dni tygodnia bd traktowane jako „dni witeczne”.

•

3

3









USTAWIANIE AKTUALNEGO CZASU

USTAWIANIE FUNKCI SLEEP

Programy Timer-a s wykonywane o zadanych porach. Dlatego wane jest, aby wewntrzny zegar urzdzenia dok�adnie
wskazywa� aktualny czas. Czynnoci opisane w tym rozdziale pokazuj, jak naley ustawi aktualny czas dla tego zegara.

•

1

7

Gdy funkcja SLEEP zostanie w�czona, urzdzenie wy�czy si po up�ywie ustawionego czasu.

Nacisn przycisk
TIMER.
Zostanie uaktywniony tryb programowania Timer-a.
Na wywietlaczu wywietlany jest biecy dzie tygodnia oraz aktualny czas,
wskazywany przez zegar urzdzenia
Informacje na wywietlaczu:

Timer funkcji SLEEP
Za kadym razem, gdy Timer ten zostanie ustawiony na
okrelony czas, urzdzenie automatycznie wyłczy si po
upływie tego czasu.

3
4

2

3

4

6

Nacisn przycisk
SET.
Informacje na wywietlaczu:

5

Nacisn przycisk  lub .
Ustawi znacznik  nad nazw dnia tygodnia odpowiadajc biecemu dniowi.
Wciskajc przyciski  lub  mona przesuwa ten znacznik odpowiednio w prawo
lub w lewo.
RESET, nastpi wyjcie z trybu ustawiania
Gdy nacinity zostanie przycisk
aktualnego czasu i wywietlacz powróci do stanu pocztkowego, tj. pojawi si na
nim informacja 

Nacisn przycisk
SET.
Ustawiony dzie tygodnia zostanie zapamitany, a wskanik  przestanie miga i
zacznie si wieci si w sposób stały.
Na wywietlaczu zacznie miga aktualny czas i pojawi si napis

6

7

.

wieci si

Nacisn przycisk
SET.
Timer funkcji SLEEP został ustawiony.
Gdy klimatyzator nie pracuje, to po ustawieniu Timer-a funkcji SLEEP zostanie
automatycznie włczony.

, który po chwili zniknie i
wywietlacz powróci do stanu opisanego w kroku 2.

1 2•4 3•5
UWAGA

(wieci si)
(wywietli si i po dwóch sekundach zniknie)

• Gdy podczas pracy w trybie ustawiania Timer-a zostanie



nacinity przycisk
ON/OFF , tryb ten zostanie
anulowany i wywietlacz powróci do stanu pocztkowego.
W takim przypadku program Timer-a, który nie został
wykonany, zostanie anulowany.

(wieci si)
(wieci si)
Po ustawieniu Timer-a funkcji SLLEP czas, który pozostał do wyłczenia si
urzdzenia jest wywietlany z dokładnoci do pełnych godzin.
Gdy upłynie nastawiony czas, urzdzenie automatycznie si wyłczy.

6

Nacisn przycisk

Gdy nacinity zostanie przycisk
RESET, nastpi wyjcie z trybu ustawiania
aktualnego czasu i wywietlacz powróci do stanu opisanego w kroku 1.

Funkcja automatycznego wyłczania urzdzenia (OFF-Timer)
pozwala tylko na jedn nastaw zegara, przy której urzdzenie
si wyłczy.

1
2
3

Nacisn przycisk

TIMER.

Nacisn dwa razy przycisk .

Nacisn przycisk

SET.

miga
wieci si

[PRZYKŁAD]

ON/OFF.

1 2•4 3•5

UWAGA
ustawiania

ON/OFF. Ustawianie funkcji SLEEP jest zakoczone.

Urzdzenie automatycznie wy�czy si o zadanym czasie.

Nacisn przycisk
SET.
Wywietlany czas przestanie miga i bdzie wywietlany w sposób stały. Na
wywietlaczu pojawi si napis , informujcy, e aktualny czas został
ustawiony. Po dwóch sekundach wywietlacz powróci do stanu opisanego w kroku 1
i pojawi si na nim ponownie napis 
.

podczas

miga

Nacisn przycisk  lub .
Za kadym naciniciem przycisku informacje wywietlane na wywietlaczu
zmieniaj si w przedstawionej niej kolejnoci. Przesta naciska przycisk, gdy
wywietlany jest czas, po upływie którego urzdzenie ma si automatycznie
wyłczy.

USTAWIANIE CZASU WY�CZENIA URZDZENIA (OFF-TIMER)

• Gdy

SET.

Gdy nastawiono automatyczne wyłczenie si urzdzenia po upływie 10 godzin
(), na wywietlaczu pojawia si nastpujce informacje:

6

Timer-a

zostanie

nacinity

przycisk

ON/OFF , tryb ten zostanie anulowany i wywietlacz powróci do stanu
pocztkowego. W takim przypadku program Timer-a, który nie został zapisany,
zostanie anulowany.
• Jeli po naciniciu przycisku
TIMER przez kilka minut nie zostanie
nacinity aden inny przycisk, tryb programowania Timer-a zostanie automatycznie
zakoczony i wywietlacz powróci do stanu pocztkowego.

UWAGA

4

5

Nacisn przycisk  lub .
Nastawi czas, o którym urzdzenie ma si wy�czy.
• Nastawi godzin wy�czenia
Za kadym naciniciem przycisku  lub  godzina wyłczenia zmienia si o 1.
Przesta naciska przyciski, gdy wywietlana jest dana godzina wyłczenia.
• Nastawi minuty wy�czenia
Za kadym naciniciem przycisku  lub  wywietlana liczba minut zwiksza
lub zmniejsza si o 10. Przesta naciska przyciski, gdy wywietlana jest dana
liczba minut.
Nacisn przycisk
SET.
Timer wyłczenia urzdzenia został ustawiony.
Na wywietlaczu pojawi si napis
, który po chwili zniknie i
wywietlacz powróci do stanu opisanego w kroku 2.
Gdy nastawiono godzin wyłczenia na 6:00 po południu, na wywietlaczu pojawi
si nastpujce informacje:

Gdy urzdzenie wyłczy si w wyniku
zadziałania tej funkcji, to aby ponownie je
włczy, naley nacisn przycisk ON/OFF.

(wieci si)

UWAGA

(wywietli si i po dwóch sekundach zniknie)

• Gdy podczas pracy w trybie ustawiania Timer-a zostanie



nacinity przycisk
ON/OFF , tryb ten zostanie
anulowany i wywietlacz powróci do stanu pocztkowego.
W takim przypadku program Timer-a, który nie został
wykonany, zostanie anulowany.
• Jeli po naciniciu przycisku
TIMER przez kilka
minut nie zostanie nacinity aden inny przycisk, tryb
programowania
Timer-a
zostanie
automatycznie
zakoczony i wywietlacz powróci do stanu pocztkowego.

4

Nacisn przycisk

Nacisn przycisk  lub .
Wciskajc przyciski  lub , ustawi aktualny czas.

Nacisn przycisk

TIMER.

Nacisn jeden raz przycisk .

Na wywietlaczu pojawi si napis

• Jeli po naciniciu przycisku
TIMER przez kilka
minut nie zostanie nacinity aden inny przycisk, tryb
programowania
Timer-a
zostanie
automatycznie
zakoczony i wywietlacz powróci do stanu pocztkowego.

5

Nacisn przycisk

[PRZYKŁAD]

(aktualny czas)

1 3 2
• •
5 4
•
6

1
2

(wieci si)
(wieci si)
Klimatyzator wyłczy si o 6:00 po południu.
Wskazanie czasu równie zniknie z wywietlacza.

6

Nacisn przycisk
zakoczone.

ON/OFF. Ustawianie czasu wyłczenia urzdzenia jest

4





Urzdzenie automatycznie w�czy si o zadanym czasie. Podczas ustawiania tej funkcji istnieje take moliwo nastawienia temperatury w
pomieszczeniu, która ma by osignita po w�czeniu si klimatyzatora.

1
2
3

Nacisn przycisk

TIMER.

4

5

1 2
•
4
•
6

3
•
5
•
7
•
9

Nacisn przycisk

3

migocze
wieci si

UWAGA

Nacisn przycisk  lub .
Nastawi czas, o którym urzdzenie ma si w�czy.
• Nastawi godzin w�czenia
Za kadym naciniciem przycisku  lub  godzina włczenia zmienia si o
1. Przesta naciska przyciski, gdy wywietlana jest dana godzina
włczenia.
• Nastawi minuty w�czenia
Za kadym naciniciem przycisku  lub  wywietlana liczba minut
zwiksza lub zmniejsza si o 10. Przesta naciska przyciski, gdy wywietlana
jest dana liczba minut.
Nacisn przycisk
SET.
Timer włczenia urzdzenia został ustawiony.
Rysunek z lewej strony przedstawia przykładowe informacje wywietlane na
wywietlaczu po nastawieniu czasu automatycznego włczenia urzdzenia.
Gdy nastawiono godzin włczenia na 10:00 rano, na wywietlaczu pojawi si
nastpujce informacje:
(wieci si)

Nacisn przycisk  lub .
Po naciniciu przycisku  na wywietlaczu pojawi si komunikat:
(rezygnacja z nastawiania temperatury w pomieszczeniu).
Po naciniciu przycisku  na wywietlaczu pojawi si komunikat:
(nastawianie temperatury w pomieszczeniu).
Wybra dan opcj.
• Przej do kroku 7, by wykona nastaw temperatury w pomieszczeniu.
• Przej do kroku 9, jeli rezygnujemy z nastawy temperatury w pomieszczeniu.

4

8

• Jeli po naciniciu przycisku
TIMER przez kilka
minut nie zostanie nacinity aden inny przycisk, tryb
programowania Timer-a zostanie automatycznie zakoczony i
wywietlacz powróci do stanu pocztkowego.
• Jeli jednoczenie z funkcj automatycznego włczenia
urzdzenia (ON-Timer) zostanie ustawiona funkcja wyłczenia
(OFF-Timer) lub funkcja (SLEEP Timer), to temperatura
nastawiona w funkcji automatycznego włczenia nie bdzie
wywietlana.
• Jeli jednoczenie z funkcj automatycznego włczenia
urzdzenia (ON-Timer) zostanie ustawiona funkcja wyłczenia
(OFF-Timer) lub funkcja (SLEEP Timer), to funkcja
automatycznego wyłczenia (lub funkcja SLEEP) bd miały
wyszy priorytet ni funkcja automatycznego włczenia.

1 2•4 3•5

5

UWAGA

Nacisn przycisk
SET.
Wybrany tryb został zapamitany.

nacinity przycisk
ON/OFF , tryb ten zostanie
anulowany i wywietlacz powróci do stanu pocztkowego.
W takim przypadku program Timer-a, który nie został
zapisany, zostanie anulowany.
• Jeli po naciniciu przycisku
TIMER przez kilka
minut nie zostanie wcinity aden inny przycisk, tryb
programowania
Timer-a
zostanie
automatycznie
zakoczony i wywietlacz powróci do stanu pocztkowego.

 USTAWIENIA PROGRAMU TYGODNIOWEGO

1

Gdy aktywny jest tryb ustawienia programu tygodniowego, wybra funkcj
(ustawianie Timer-a programu tygodniowego) i potwierdzi
wybór, naciskajc przycisk SET.
patrz kroki od 1 do 5 opisane w rozdziale „Ustawienie programu



tygodniowego”. Na wywietlaczu s wywietlane:
(wskanik  migocze)

2

, ustawi dan temperatur w

(komunikat wywietlany na wywietlaczu)
Nacisn przycisk  lub .
Naciskajc przyciski  lub , ustawi wskanik  nad dniem tygodnia, dla którego
chcemy zdefiniowa ustawienia Timer-a programu tygodniowego. Kade wcinicie
przycisku  lub  przesuwa wskanik  o jedn pozycj odpowiednio w prawo lub
w lewo. Wskanik  przesuwany nad dniami tygodnia migocze.
Gdy przycisk  zostanie wcinity podczas gdy wskaniki „” s wywietlane nad
dniami tygodnia od poniedziałku do pitku („MON” – „FRI”) a nastpnie nad dniami
od niedzieli do soboty „SUN’’ – „SAT” (nad kadym dniem tygodnia), to mona w ten
sposób zastosowa ten sam program do kadego dnia tygodnia.
Nacisn przycisk

Gdy zostanie nacinity przycisk
RESET, nastawianie temperatury
zostanie przerwane i wywietlacz powróci do poprzedniego stanu.

9

Nacisn przycisk  lub .
Naciskajc przycisk  lub , naley wybra parametr programu tygodniowego,
który chcemy ustawi. Dostpne s nastpujce parametry:

• Gdy podczas pracy w trybie ustawiania Timer-a zostanie

Za kadym naciniciem przycisku
lub
warto nastawianej
temperatury zwikszy si lub zmniejszy si o 1 stopie..

Nacisn przycisk
SET.
Timer włczenia urzdzenia został ustawiony. Na 2 sekundy pojawi si komunikat
, po czym wywietlacz powróci do stanu opisanego w kroku 2.
Gdy nastawiono godzin włczenia na 10:00 rano, na wywietlaczu pojawi si
nastpujce informacje:
(wieci si)
(wieci si)



(wieci si)
(wieci si)
Nastawa temperatury jest wywietlana tylko wówczas, gdy w funkcji
automatycznego włczenia została nastawiona temperatura w pomieszczeniu.
Urzdzenie włczy si o zadanym czasie i zacznie pracowa z wprowadzon
nastaw temperatury.
Wskazanie czasu nie bdzie wywietlane.

10 Nacisn przycisk


lub

SET.

(sprawdzanie / anulowanie poszczególnych ustawie Timer-a
programu tygodniowego)

Nacisn przycisk
SET.
Rysunek z lewej strony przedstawia przykładowe informacje wywietlane na
wywietlaczu podczas nastawiania temperatury w pomieszczeniu.
Gdy nastawiono godzin włczenia na 10:00 rano, na wywietlaczu pojawi si
nastpujce informacje:
(wieci si)
„27°C” (miga bieca nastawa temperatury w pomieszczeniu)

Wciskajc przycisk
pomieszczeniu.

Nacisn przycisk

(ustawianie programatora czasowego (Timer-a) dla programu
tygodniowego)
(ustawianie wybranych dni tygodnia jako dni witecznych)

RESET, ustawianie programatora
Gdy nacinity zostanie przycisk
czasowego zostanie przerwane i wywietlacz powróci do poprzedniego stanu.

ON/OFF , tryb ten zostanie anulowany i wywietlacz
powróci do stanu pocztkowego. W takim przypadku program
Timer-a, który nie został zapisany, zostanie anulowany.

TIMER.

Nacisn cztery razy przycisk .

Na wywietlaczu pojawi si komunikat:

(wieci si)

• Gdy podczas ustawiania Timer-a zostanie nacinity przycisk

Nacisn przycisk

SET.

RESET, ustawianie programatora
Gdy nacinity zostanie przycisk
czasowego zostanie przerwane i wywietlacz powróci do poprzedniego stanu.

7

W programie tygodniowym, dla kadego dnia tygodnia, mona zdefiniowa maksymalnie po cztery czasy automatycznego w�czenia (ON-Timer)
i wy�czenia (OFF-Timer) urzdzenia. Po uaktywnieniu programu tygodniowego urzdzenie bdzie w kadym tygodniu funkcjonowa zgodnie z
ustawionym programem.

1
2

(wieci si)

6

 Wybór nastawy programu tygodniowego

Nacisn trzy razy przycisk .

[PRZYKŁAD]

10
8



USTAWIENIE PROGRAMU TYGODNIOWEGO

USTAWIANIE CZASU W�CZENIA URZDZENIA (ON-TIMER)

Funkcja automatycznego włczania urzdzenia (ON-Timer)
pozwala tylko na jedn nastaw zegara, przy której urzdzenie si
włczy.



ON/OFF.
Ustawianie czasu wyłczenia urzdzenia jest zakoczone.

programu tygodniowego.

2•4•6•8•10
3•5•7•9•11•13
<jako dzie tygodnia wybrany jest poniedziałek>

[PRZYKŁAD]
Ustawienie nr 1:
Ustawienie nr 2:
Ustawienie nr 3:
Ustawienie nr 4:
* W programie tygodniowym, dla kadego dnia tygodnia, mona
zdefiniowa maksymalnie cztery czasy automatycznego
włczenia (ON-Timer) i wyłczenia (OFF-Timer) urzdzenia.

3

4

RESET, aby powróci do ekranu wyboru trybu ustawiania



patrz wyej krok nr 3.

Nacisn przycisk
SET.
Znacznik  wywietlany nad dniem tygodnia przestanie miga i zacznie si wieci
w sposób stały.
Na wywietlaczu pojawi si komunikat:
(wybierz numer ustawienia).
(patrz: przykładowy rysunek wywietlacza przedstawiony z lewej strony).
Nacisn przycisk  lub .
W programie tygodniowym, dla kadego dnia tygodnia mona zdefiniowa
maksymalnie po cztery czasy automatycznego włczenia (ON-Timer) i wyłczenia
(OFF-Timer) urzdzenia. Najpierw naley wybra numer ustawienia, które chcemy
zdefiniowa, a nastpnie wskaza, czy ustawienie to bdzie czasem
automatycznego włczenia (ON-Timer), czy wyłczenia (OFF-Timer) urzdzenia.
(patrz przykład z lewej strony)
Nacisn przycisk , aby przesuwa w dół wskanik , który miga obok numeru
ustawienia, natomiast, aby przesuwa ten wskanik w gór, wciska przycisk .
1
2
3
4
Nacisn przycisk

RESET, aby powróci do ekranu opisanego w kroku 1.

5

5









 Ustawianie kolejnych parametrów programu tygodniowego lub wyjcie z trybu ustawiania programu tygodniowego

5

Nacisn przycisk
SET.
Zacznie si wieci znacznik  wywietlany tu przy numerze ustawienia.

1

Na wywietlaczu pojawi si opcja
lub
.
Wprowadzone do tej pory ustawienia s aktywne i na wywietlaczu pojawi
informacje przedstawione na rysunku z lewej strony.

6

(wybór nastpnego ustawienia programu tygodniowego)

Nacisn przycisk  lub .
Po naciniciu przycisku  na wywietlaczu pojawi si opcja:
(nastawianie czasu automatycznego wy�czenia urzdzenia).
Po naciniciu przycisku  na wywietlaczu pojawi si opcja:

(wybór nastpnego dnia tygodnia)
(wyjcie z trybu programowania programu tygodniowego)

(nastawianie czasu automatycznego w�czenia urzdzenia).
Wybra dan opcj.
Nacisn przycisk
<Gdy wybrana jest opcja

>

7

Nacisn przycisk

Nacisn przycisk
Nastawi dany czas.

Nacisn przycisk

SET.
, na wywietlaczu pojawi si

Gdy wybrana została opcja
komunikat:

SET.

Nacisn przycisk

9

2

RESET, aby powróci do ekranu z kroku 3.

Na wywietlaczu pojawi si opcja

8

Nacisn przycisk  lub .
Naciskajc przycisk  lub , naley wybra parametr programu tygodniowego,
który chcemy ustawi. W tym przypadku do wyboru dostpne s nastpujce
parametry oraz opcje:

.

Gdy wybrana została opcja

(nastawianie czasu).

, na wywietlaczu pojawi si

komunikat:
.
Powtórzy czynnoci opisane w kroku 1 i nastpnych na stronie 5, zwizane z
ustawianiem parametrów programu tygodniowego.

SET.

Gdy wybrana została opcja
programowania programu tygodniowego.

RESET, aby powróci do ekranu z kroku 5.

Nacisn przycisk
SET.
Czas zacznie by wywietlany w sposób stały.
W przypadku nastawiana czasu automatycznego wyłczenia urzdzenia (OFFTimer), proces nastawiania koczy si na tym kroku.
Pod nazw dnia tygodnia, dla którego w programie tygodniowym jest tworzony

, nastpi wyjcie z trybu

1 2

program czasowy, wywietlany jest znacznik „__”
. Na wywietlaczu
pojawi si informacje przedstawione na rysunku z lewej strony.
W przypadku nastawiania temperatury w pomieszczeniu (opcja
, przej do kroku 10).

10 Nacisn przycisk  lub .
Wybra jedn z opcji: albo

(nastawianie temperatury w
(rezygnacja z nastawiania temperatury w

pomieszczeniu), albo
pomieszczeniu).

11 Nacisn przycisk

SET.

Gdy wybrana zosta�a opcja
(rezygnacja z nastawiania
temperatury w pomieszczeniu), nastawianie czasu automatycznego
w�czenia urzdzenia jest zakoczone.
Pod nazw dnia tygodnia, dla którego w programie tygodniowym jest tworzony
program , wywietlany jest znacznik „__”
. Na wywietlaczu pojawi
si informacje przedstawione na rysunku z lewej strony.
Wykona czynnoci opisane w rozdziale „ Ustawianie kolejnych parametrów
programu tygodniowego lub wyjcie z trybu ustawiania programu
tygodniowego” (patrz kolumna z prawej strony).
Po wybraniu opcji

na wywietlaczu pojawi si komunikat

. Przej do wykonywania czynnoci opisanych w kroku 12.

12 Wciskajc przycisk
pomieszczeniu.

lub

, ustawi dan temperatur w

Za kadym naciniciem przycisku
lub
warto nastawianej
temperatury zwikszy si lub zmniejszy si o 1 stopie.
Nastawi temperatur, która ma by osignita w pomieszczeniu po włczeniu si
klimatyzatora.
Nacisn przycisk

RESET, aby przywróci na wywietlaczu opcj
.

13 Nacisn przycisk

SET.
Nastawianie czasu automatycznego w�czenia urzdzenia (ON-Timer) oraz
temperatury, która ma by osignita po automatycznym w�czeniu si
klimatyzatora jest w tym momencie zakoczone.
Temperatura wywietlana na wywietlaczu przestanie miga i zacznie si
wieci w sposób sta�y.
Pod nazw dnia tygodnia, dla którego w programie tygodniowym jest tworzony

program, wywietlany jest znacznik „__”
. Na wywietlaczu pojawi
si informacje przedstawione na rysunku z lewej strony.
Wykona czynnoci opisane w rozdziale „ Ustawianie kolejnych parametrów
programu tygodniowego lub wyjcie z trybu ustawiania programu
tygodniowego” (patrz kolumna z prawej strony).

6

UWAGA
• Gdy podczas pracy w trybie ustawiania Timer-a zostanie
nacinity przycisk
ON/OFF , tryb ten zostanie
anulowany i wywietlacz powróci do stanu pocztkowego.
W takim przypadku program Timer-a, który nie został
zapisany, zostanie anulowany.
• Jeli po naciniciu przycisku
TIMER przez kilka
minut nie zostanie nacinity aden inny przycisk, tryb
programowania
Timer-a
zostanie
automatycznie
zakoczony i wywietlacz powróci do stanu pocztkowego.
• Gdy zostanie wybrany dzie tygodnia, dla którego ju
zostały zaprogramowane ustawienia Timer-a, wszystkie
zaprogramowane ustawienia zostan wywietlone. Zostan
wywietlone wszystkie parametry ustawie, przy numerach
których znajduje si wskanik „”. Wywietlane ustawienia
mona zmodyfikowa.
• Jeli zostan zaprogramowane funkcje automatycznego
włczenia (ON-Timer) i wyłczenia (OFF-Timer) z takim
samym czasem, to funkcja automatycznego wyłczenia ma
wyszy priorytet, ni funkcja automatycznego włczenia.
• Jeli dla tego samego dnia zostan zaprogramowane dwa
takie same czasy automatycznego włczenia urzdzenia, to
wyszy priorytet bdzie miał czas automatycznego
włczenia zaprogramowany w ustawieniu o niszym
numerze.

 Informacje wywietlane na wywietlaczu po utworzeniu programu
tygodniowego.
• Dzie tygodnia, dla którego w programie tygodniowym ustawiono automatyczne
włczenie / wyłczenie urzdzenie, jest podkrelony.
• Wskanik „” wskazuje biecy dzie tygodnia.
• Wywietlane s wszystkie ustawienia programatora czasowego dla biecego dnia
tygodnia. Wskanik „” wskazuje numer nastpnego ustawienia, które bdzie
uaktywnione. Wywietlany jest take ustawiony czas włczenia / wyłczenia
urzdzenia.
• Operacje zaprogramowane przy uyciu programatora czasowego s kolejno
wykonywane, a po wykonaniu wszystkich operacji zaprogramowanych dla biecego
dnia, zwizane z nimi numery ustawie oraz czasy włczenia / wyłczenia
urzdzenia przestaj by wywietlane.

6









 Sprawdzanie programu tygodniowego

 Ustawianie dni witecznych w programie tygodniowym
Istnieje moliwo tymczasowego wy�czenia programów czasowych zdefiniowanych dla poszczególnych dni tygodnia w
programie tygodniowym. Aby utworzony dla danego dnia program czasowy nie by� wykonywany, dany dzie naley ustawi jako
dzie witeczny. Gdy ustawienie to zostanie anulowane dla danego dnia, ustawiony dla tego dnia program czasowy bdzie
ponownie realizowany.

1

1

 patrz kroki od 1 do 5 opisane w rozdziale „Wybór trybu tworzenia

Gdy aktywny jest tryb tworzenia programu tygodniowego, wybra funkcj

programu tygodniowego” na stronie 5.
Na wywietlaczu zostan wywietlone szczegółowe ustawienia programu
czasowego (ustawienia o najniszym numerze) utworzonego dla wybranego dnia
tygodnia. Przykładowe takie informacje przedstawione s na rysunku z lewej strony.
(Jednak, gdy dla wybranego dnia tygodnia nie został utworzony program czasowy,
na wywietlaczu pojawi si komunikat: „” ()).

.

 patrz kroki od 1 do 5 opisane w rozdziale „Wybór trybu tworzenia

3

programu tygodniowego” na stronie 5. Na wywietlaczu zostan
wywietlane nastpujce informacje:
(wskanik  miga) oraz

4

2

2 3

3

2

(komunikat wywietlany na wywietlaczu)
Nacisn przycisk  lub .
Naciskajc przyciski  lub , ustawi wskanik  nad dniem tygodnia,
który chcemy ustawi jako dzie witeczny.
Kade nacinicie przycisku  lub  przesuwa wskanik  o jedn pozycj
odpowiednio w prawo lub w lewo.
Gdy przycisk  zostanie nacinity, podczas gdy wskaniki „” s wywietlane
nad dniami tygodnia od poniedziałku do pitku („MON” – „FRI”), a nastpnie nad
dniami od niedzieli do soboty „SUN’’ – „SAT” (nad kadym dniem tygodnia), to
mona w ten sposób ustawi te dni jako dni witeczne.
Nacisn przycisk

3

 Anulowanie ustawie programu tygodniowego
Istnieje moliwo anulowania ustawie programów utworzonych w programie tygodniowym dla kadego dnia tygodnia, a take ustawie o wybranych
numerach. Aby anulowa programy utworzone dla wszystkich dni tygodnia, patrz rozdział „Anulowanie nastaw programatora czasowego” na stronie 8.

1

 patrz kroki od 1 do 5 opisane w rozdziale „Wybór trybu ustawiania

(wywietli si)
Po ustawieniu danego dnia jako dnia witecznego, wywietlacz powróci do stanu
opisanego w kroku 1. Aby inny dzie tygodnia ustawi jako dzie witeczny,
powtórzy czynnoci opisane wyej w krokach 2 i 3.

5

UWAGA
Jeli jako dzie witeczny zostanie ustawiony dzie tygodnia, dla którego w
programie tygodniowym nie utworzono adnego programu czasowego, na
wywietlaczu na dwie sekundy pojawi si komunikat „” (
), po czym wywietlacz powróci do stanu opisanego w kroku 1.

programu tygodniowego” na stronie 5.
Na wywietlaczu zostan wywietlone szczegółowe ustawienia programu
(ustawienia o najniszym numerze) utworzonego dla wybranego dnia tygodnia.
Przykładowe takie informacje przedstawione s na rysunku z lewej strony.

2

3

Gdy aktywny jest tryb tworzenia programu tygodniowego, wybra funkcj

programu tygodniowego” na stronie 5. Na wywietlaczu zostan
wywietlane nastpujce:

Nacisn przycisk  lub .
Naciskajc przyciski  lub , ustawi wskanik  nad dniem tygodnia, dla
którego chcemy anulowa ustawienie dnia witecznego.
Ustawi wskanik  nad dniem tygodnia, który został ustawiony jako dzie
witeczny.
Nacisn przycisk
SET.
Nawiasy ( ) wywietlane wokół wybranego dnia znikn i na wywietlaczu pojawi
si nastpujce informacje:
(wywietla si w sposób stały)
(wywietli si na 2 sekundy i zniknie)


nacinity przycisk
ON/OFF , tryb ten zostanie anulowany i
wywietlacz powróci do stanu pocztkowego. W takim
przypadku program Timer-a, który nie został zapisany,
zostanie anulowany.
• Jeli po naciniciu przycisku
TIMER przez kilka
minut nie zostanie nacinity aden inny przycisk, tryb
programowania Timer-a zostanie automatycznie zakoczony i
wywietlacz powróci do stanu pocztkowego.

7

(wywietla si w sposób stały)

4

2 3
•
4

.
patrz kroki od 1 do 5 opisane w rozdziale „Wybór trybu tworzenia

UWAGA
• Gdy podczas pracy w trybie ustawiania Timer-a zostanie

2

Nacisn przycisk
ON/OFF.
Programowanie Timer-a zostanie zakoczone.



Gdy aktywny jest tryb tworzenia programu tygodniowego, wybra funkcj

(wywietli si na 2 sekundy i zniknie)
(wywietla si w sposób stały

1

Nacisn przycisk
ON/OFF.
Tryb sprawdzania ustawie programu tygodniowego zostanie zakoczony.

2

RESET, aby powróci do ekranu z wywietlan opcj

Nacisn przycisk
SET.
Znacznik  wywietlany nad dniem tygodnia przestanie miga i zacznie si
wieci w sposób stały. Dzie ustawiony jako dzie witeczny bdzie
wywietlany w nawiasach ( ), a ponadto na wywietlaczu pojawi si nastpujce
informacje:



 Anulowanie ustawienia dnia witecznego dla
wybranego dnia tygodnia

Nacisn przycisk  lub .
Zostan wywietlone szczegółowe ustawienia programu czasowego dotyczce
ustawie o wybranym numerze.
Nacisn przycisk , aby wywietla ustawie programu tygodniowego, zaczynajc
od niedzieli i od ustawie o najniszym numerze.
Nacisn przycisk , aby wywietla ustawienia programu tygodniowego w
odwrotnej kolejnoci.

.

(wywietla si w sposób stały)

4

Gdy aktywny jest tryb tworzenia programu tygodniowego, wybra funkcj

(wywietla si w sposób stały)
Po anulowaniu ustawienia danego dnia jako dnia witecznego, wywietlacz
powróci do stanu opisanego w kroku 1. Aby anulowa ustawienie innego dnia
tygodnia jako dnia witecznego, powtórzy czynnoci opisane wyej w krokach 2
i 3.

Nacisn przycisk  lub .
Zostan wywietlone szczegółowe ustawienia programu dotyczce ustawie o
wybranym numerze.
Nacisn przycisk , aby wywietla ustawie programu tygodniowego, zaczynajc
od niedzieli i od ustawie o najniszym numerze.
Nacisn przycisk , aby wywietla ustawienia programu tygodniowego w
odwrotnej kolejnoci.
Wybra numer ustawie dotyczcych okrelonego dnia tygodnia, które
chcemy anulowa.
Nacisn przycisk

RESET, aby powróci do poprzedniego ekranu, na którym

wywietlana jest opcja

3

Nacisn przycisk
SET.
Na wywietlaczy pojawi si pytanie 
Gdy zostanie nacinity przycisk
RESET, wywietlacz powróci do
poprzedniego stanu, w którym wywietlana jest opcja
(Sprawd
ustawienia)

UWAGA
• Gdy podczas pracy w trybie ustawiania Timer-a zostanie

4

nacinity przycisk
ON/OFF , tryb ten zostanie
anulowany i wywietlacz powróci do stanu pocztkowego.
W takim przypadku program Timer-a, który nie został
zapisany, zostanie anulowany.
• Jeli po naciniciu przycisku
TIMER przez kilka
minut nie zostanie nacinity aden inny przycisk, tryb
programowania
Timer-a
zostanie
automatycznie
zakoczony i wywietlacz powróci do stanu pocztkowego.

Nacisn przycisk
SET.
Na wywietlaczu pojawi si komunikat . Z wywietlacza
znikn szczegółowe ustawienia wybrane do anulowania i zostan on skasowane.

Nastpnie na wywietlaczu ponownie pojawi si komunikat:
Aby anulowa inne ustawienia, powtórzy czynnoci opisane wyej w krokach od 2
do 4.

5

Nacisn przycisk
ON/OFF.
Tryb anulowania ustawie programu tygodniowego zostanie zakoczony.

Nacisn przycisk
ON/OFF.
Tryb programowania Timer-a zostanie zakoczony

7





ANULOWANIE NASTAW PROGRAMATORA CZASOWEGO





CICHY TRYB PRACY

1

Nacisn przycisk
TIMER.
Zostanie uaktywniony tryb programowania Timer-a.
Na wywietlaczu wywietlany jest biecy dzie tygodnia oraz biecy
czas, wskazywane przez zegar urzdzenia:

Gdy urzdzenie pracuje w cichym trybie pracy, jednostka zewntrzna generuje mniejszy poziom ha�asu. Cichy tryb pracy jest w�czany
automatycznie o zadanym czasie i wy�czany równie automatycznie po up�ywie czasu, którego d�ugo mona dowolnie ustawi.
Gdy w urzdzeniu zostanie w�czony cichy tryb pracy, ustawienie to bdzie codziennie stosowane dopóty, dopóki nie zostanie anulowane.

1

 Ustawianie cichego trybu pracy

2

(wieci si)

2

7
1

Nacisn pi razy przycisk .

3

(pierwsze nacinicie)

Gdy aktywny jest tryb programowania Timer-a, ustawi aktualny
dzie tygodnia oraz czas.
Patrz strona 4: kroki od 1 do 7.
Nacisn przycisk
SET i przytrzyma go wcinitym przez
co najmniej trzy sekundy.
Sterownik przełczy si na ustawienie cichego trybu pracy i na
wywietlaczu pojawi si opcja ustawiania cichego trybu pracy
lub anulowania tego trybu
(wywietlana opcja bdzie si wieci w sposób stały).
Nacisn przycisk  lub .

Wybra opcj

4
(czwarte nacinicie)

4
UWAGA

Nacisn przycisk
SET.
Uaktywniony zostanie tryb anulowania nastaw programatora
czasowego.
Nacisn przycisk  lub .
Wybra programator czasowy, którego ustawienia chcemy anulowa.

• Gdy podczas pracy w trybie ustawiania Timer-a zostanie nacinity
przycisk
ON/OFF , tryb ten zostanie anulowany i wywietlacz
powróci do stanu pocztkowego. W takim przypadku program Timer-a,
który nie został zapisany, zostanie anulowany.
• Jeli po naciniciu przycisku
TIMER przez kilka minut nie
zostanie nacinity aden inny przycisk, tryb programowania Timer-a
zostanie automatycznie zakoczony i wywietlacz powróci do stanu
pocztkowego.

(patrz wyej: krok 2)
,

lub

:

5

Nacisn przycisk
SET.
Zostan wywietlone szczegółowe ustawienia dla wybranego
programatora czasowego, jak na przedstawionym niej ekranie.
(Jednak, gdy dla wybranego programatora czasowego nie zdefiniowano
adnych ustawie, na wywietlaczu pojawi si komunikat: „”
()).
<Przykład informacji wywietlanych na wywietlaczu po wybraniu
programatora czasowego
włczania urzdzenia o zadanym czasie)>

:
W przypadku wybrania opcji
Po wykonaniu opisanych niej czynnoci zostan anulowane wszystkie
programy utworzone w programie tygodniowym dla poszczególnych dni
tygodnia.

5

Nacisn przycisk
SET.
Zostan wywietlone ustawienia, jak na przedstawionym niej ekranie.
(Jednak, gdy w programie tygodniowym nie zdefiniowano adnych
ustawie, na wywietlaczu pojawi si komunikat: „” (
)).

(automatycznego

Aby zrezygnowa z anulowania ustawie programów dla wszystkich dni
Aby zrezygnowa z anulowania ustawie wybranego programatora
RESET. Na wywietlaczu pojawi
czasowego, nacisn przycisk
si ponownie programator czasowy wybrany w kroku 4.

6

1 3
•
5
•
7

(anulowanie programów dla wszystkich dni
tygodnia).
RESET, anulowanie nastaw
Gdy nacinity zostanie przycisk
wybranego programu zostanie przerwane i wywietlacz powróci do
poprzedniego stanu, w którym wywietlana jest opcja

W przypadku wybrania opcji

6

Nacisn przycisk
SET.
Z wywietlacza znikn ustawienia programatora czasowego, które
zostały anulowane, a nastpnie na dwie sekundy pojawi si komunikat
. Po czym na wywietlaczu ponownie pojawi

tygodnia, nacisn przycisk

RESET. Na wywietlaczu pojawi si

ponownie opcja

wybrana w kroku 4.

Nacisn przycisk
SET.
Z wywietlacza znikn ustawienia programu tygodniowego, które
zostały anulowane, a nastpnie na dwie sekundy na wywietlaczu
pojawi si komunikat . Po czym na
wywietlaczu ponownie pojawi si opcja:
(patrz
wyej: krok 4).
Po wykonaniu opisanych wyej czynnoci wszystkie programy
utworzone w programie tygodniowym dla poszczególnych dni tygodnia
zostały anulowane.

si opcja:
(patrz wyej: krok 4).
Aby anulowa inne ustawienie programatora czasowego, powtórzy
czynnoci opisane w krokach od 4 do 6.

7

RESET, wywietlacz powróci

Nacisn przycisk
SET.
Na wywietlaczu pojawi si nastpujce informacje:
(migocze)
(wywietla si w sposób stały)

(pite nacinicie)

3

.

.

Gdy nacinity zostanie przycisk
do stanu pocztkowego.

(trzecie nacinicie)

2•4 3•5•6

, natomiast

Nacinicie przycisku  wybiera opcj
nacinicie przycisku  wybiera opcj

(drugie nacinicie)

Nacisn przycisk
ON/OFF.
Tryb programowania Timer-a zostanie zakoczone.

2
•
4
•
6
•
8

5

Nacisn przycisk  lub .
Nastawi czas, o którym urzdzenie ma automatycznie prze�cza
si na cichy tryb pracy.
• Nastawi godzin
Za kadym naciniciem przycisku  lub  nastawiana zmienia si
o 1. Przesta wciska przyciski, gdy wywietlana jest dana godzina
przełczania si urzdzenia na cichy tryb pracy.
• Nastawi minuty
Za kadym naciniciem przycisku  lub  wywietlana liczba
minut zwiksza lub zmniejsz si o 10. Przesta wciska przyciski,
gdy wywietlana jest dana liczba minut.
Gdy nacinity zostanie przycisk
RESET, wywietlacz powraca
do stanu pocztkowego i ponownie pojawia si na nim opcja
.

 Anulowanie cichego trybu pracy
Podczas wykonywania czynnoci opisanej w kroku 2 (patrz opis z
prawej strony) wybra opcj
trybu pracy), a nastpnie nacisn przycisk
cichego trybu pracy zostanie anulowane.

6

(anulowanie cichego
SET. Ustawienie

(miga)
(wywietla si w sposób stały)

UWAGA
• Jeli przewodowy sterownik systemu klimatyzacji pracuje w konfiguracji
sterownik główny – sterowniki podporzdkowane, to ustawie cichego
trybu pracy nie da si wprowadzi ze sterownika podporzdkowanego.
• Po ustawieniu cichego trybu pracy na wywietlaczu bd wywietlane
na 3 sekundy przedstawione niej komunikaty, po czym wywietlacz
bdzie powracał do stanu pocztkowego.
      - w momencie przełczania
urzdzenia na cichy tryb pracy, oraz
 - w momencie wyłczania
cichego trybu pracy.
• Jeli czas, po upływie którego urzdzenie ma automatycznie przełczy
si z cichego na normalny tryb pracy zostanie ustawiony na

7

urzdzenie bdzie cały czas pracowa w tym trybie, a
do momentu, gdy tryb ten zostanie anulowany. W takim przypadku
podczas przełczania na cichy tryb na wywietlaczu pojawi si na trzy
sekundy komunikat: po czym
wywietlacz powróci do stanu pocztkowego.

Nacisn przycisk  lub .
Nastawi czas, po up�ywie którego urzdzenie ma automatycznie
prze�czy si z cichego na normalny tryb pracy.
Za kadym naciniciem przycisku  czas, przez który urzdzenie ma
pracowa w cichym trybie zwiksza si o 2 godziny według
nastpujcego schematu:
Natomiast za kadym naciniciem przycisku  czas, przez który
urzdzenie ma pracowa w cichym trybie zmniejsza si o 2 godziny.
Gdy nacinity zostanie przycisk
RESET, wywietlacz powraca
do stanu pocztkowego i ponownie pojawia si na nim opcja
„” ustawiania czasu automatycznego przełczenia si
urzdzenia na cichy tryb pracy.

• Gdy cichy tryb pracy jest ustawiony i zostanie nacinity przycisk
ON/OFF , tryb ten zostanie anulowany i wywietlacz powróci do
stanu pocztkowego. W takim przypadku ustawienie cichego trybu
pracy, które nie zostało jeszcze wykonane, bdzie anulowane.

Nacisn przycisk
SET.
Czas automatycznego przełczania si urzdzenia na cichy tryb został
ustawiony. Na wywietlaczu pojawiaj si nastpujce informacje:
(miga)
(wywietli si na dwie sekundy i zniknie)

8

Nacisn przycisk
SET.
Ustawienie cichego trybu pracy zostało zakoczone i zapamitane. Na
wywietlaczu pojawi si komunikat: 
, po czym wywietlacz powróci do stanu pocztkowego.

8

8

 (dot. FDT, FDTC, FDE)



REGULACJA ZA POMOC PRZYCISKU LOUVER (jednostka wewntrzna z automatyczn funkcj ruchu wahad�owego)
Nacisn jeden raz przycisk

LOUVER. Na wywietlaczu pojawi si wskanik ilustrujcy po�oenie kierownicy powietrza.
Informacje wywietlane na
wywietlaczu, gdy włczony
jest ruch wahadłowy
kierownicy
Nacisn
Informacje wywietlane na
wywietlaczu, gdy ruch
kierownicy jest zatrzymany w
ustalonym połoeniu

Aby w�czy wahad�owy ruch kierownicy powietrza:

1

Nacisn jeden raz przycisk

LOUVER. Na wywietlaczu

pojawi si napis:















Aby zatrzyma ruch wahad�owy kierownicy powietrza w
wybranym po�oeniu:

1

Gdy kierownica powietrza wykonuje ruch wahad�owy, nacisn
jeden raz przycisk
LOUVER.
Na wywietlaczu zaczn wywietla si moliwe do wybrania połoenia
kierownicy, w których mona zatrzyma jej ruchu. Kade z dostpnych
połoe wywietlane jest przez 1 sekund, po czym znika i na jego
miejscu pojawia si kolejne połoenie. Połoenia wywietlane s w
kolejnoci, jak na rysunku niej:

Nacisn
Nacisnąć

2




Dzia�anie kierownicy powietrza podczas przygotowanie do trybudo
do trybu ogrzewania i odszraniania.
poziome położenie
Połoenie kierownicy jest automatycznie przestawiane
na połoenie poziome, natomiast na wywietlaczu
Po�oenie
wywietlane s symbole
poziome
lub komunikat „Heating / Defrost”
”Ogrzewanie / Odszranianie”.
Po zakoczeniu przygotowania do włczenia trybu ogrzewania lub
odszraniania, połoenie kierownicy powraca do ruchu wahadłowego.

Gdy wywietlane jest po�oenie, w którym chcemy zatrzyma
kierownic powietrza, nacisn jeden raz przycisk
LOUVER.
Kierownica powietrza zostanie zatrzymana w wybranym połoeniu i na
wywietlaczu przestan by wywietlane połoenie, w których mona
zatrzyma jej ruch.
Połoenia, w których zaleca si zatrzymywa ruch kierownicy,
przedstawione s w poniszej tabelce.

CHŁODZENIE
– OSUSZANIE

OGRZEWANIE











(dot. FDT, FDTC, FDE)

1

10
Przej do kroku 4.
Gdy do sterownika przewodowego podłczonych jest wicej ni jedna
jednostka wewntrzna, na wywietlaczu pojawi si nastpujce
informacje:

2

2•4•6•8
1
3•5•7•9

Control box
No. 2

No. 3

3

UWAGA
• W modelach FDT i FDTC klimatyzatorów, w
sytuacji, gdy nie jest znany numer kierownicy
powietrza, której zakres ruchu chcemy
ustawi, naley tymczasowo nastawi taki
zakres dla którejkolwiek kierownicy. Gdy
proces nastawiania tego zakresu zostanie
zakoczony, kierownica powietrza, której on
dotyczył,
wykona
jednorazowy
ruch
wahadłowy i bdzie moliwo potwierdzenia
zarówno numeru kierownicy powietrza, jak i
wprowadzonego ustawienia.
Po wykonaniu tej operacji naley wybra
właciwy numer kierownicy powietrza i
nastawi górne i dolne ograniczenia zakresu
jej ruchu.
• W modelu FDT klimatyzatora mona
nastawi zakres ruchu tylko dla kierownicy o
numerze 1. Ustawienia takie dla kierownic
powietrza o innych numerach nie odnosz
adnego skutku.

 (dot. FDF)



REGULACJA ZA POMOC PRZYCISKU LOUVER (jednostka wewntrzna z automatyczn funkcj ruchu wahad�owego)
LOUVER. Na wywietlaczu pojawi si wskanik ilustrujcy po�oenie kierownicy powietrza.

Nacisnąć

Nacisn

Informacje wywietlane na
Informacje
wyświetlane na
wywietlaczu,The
gdydisplay
włczony
during
gdy włączony
jest ruch wyświetlaczu,
wahadłowy
auto
swing
jest
ruch wahadłowy
kierownicy kierownicy













Informacja wyświetlan na
wyświetlaczu,
gdy ruch
The
display during
wahadłowy kierownicy
stop
został zatrzymany

Informacje wywietlane na
wywietlaczu, gdy ruch
kierownicy jest zatrzymany w
ustalonym połoeniu

9

Nacisn przycisk  lub , aby wybra jednostk wewntrzn.
Wybra jednostk wewntrzn, dla której chcemy ustawi zakres ruchu
wahadłowego wykonywanego przez kierownic powietrza.
[PRZYKŁAD]

No. 1

No. 4
strona
odpływu
skroplin

strona
przewodów

Nacisn przycisk
SET, aby potwierdzi wybór jednostki
wewntrznej.
Wybór jednostki wewntrznej jest potwierdzony.
[PRZYKŁAD]
(wywietli si na 2 sekundy)

chłodn. 







No. 2

4

No. 3

No. 4

Nacisn przycisk  lub , aby wybra numer kierownicy
powietrza.
Wybra numer kierownicy powietrza, której zakres ruchu chcemy
ustawi. Kierownice powietrza numerowane s w sposób przedstawiony
na rysunku z lewej strony.
[PRZYKŁAD

No. 1
strona
przewodów
Control box chłodn.

strona odpływu
skroplin












5

UWAGA:

W przypadku modelu klimatyzatora FDE wybra opcj:
. W modelu tym nie jest moliwe
ustawienie zakresu ruchu kierownic powietrza o innych
numerach.

Nacisn przycisk
SET, aby potwierdzi wybór kierownicy
powietrza.
Wybór kierownicy powietrza, której zakres ruchu chcemy ustawi, jest
potwierdzony. Na wywietlaczu pojawi si górne ograniczenie tego
zakresu
[PRZYKŁAD] Gdy wybrano kierownic powietrz o numerze 1:


Nie porusza rcznie kierownic powietrza, poniewa moe to doprowadzi do jej uszkodzenia.
Podczas chłodzenia unika długotrwałego nawiewu powietrza w dół, poniewa moe to doprowadzi do kondensacji pary wodnej na panelu bocznym
(dotyczy modelu FDE).

Nacisn jeden raz przycisk

Zatrzyma prac klimatyzatora, a nastpnie jednoczenie nacisn
klawisze
SET i
LOUVER i przytrzyma je wcinite
przez co najmniej 3 sekundy.
Gdy do sterownika przewodowego podłczona jest jedna jednostka
wewntrzna, na wywietlaczu pojawi si nastpujce informacje:
(Ładownie danych)

UWAGA
•
•



Za pomoc sterownika przewodowego mona zmodyfikowa zakres ruchu wykonywanego przez kierownic powietrza w otworze nawiewu
powietrza. Po ustaleniu po�oenia górnego i dolnego kierownica bdzie wykonywa ruch wahad�owy w zakresie ustawionym tymi po�oeniami.
W przypadku klimatyzatorów kasetonowych z nawiewem 4—stronnym (modele FDT i FDTC) istnieje moliwo zdefiniowania rónych
indywidualnych ustawie zakresu dla kadej kierownicy powietrza.

Biece górne ograniczenie zakresu ruchu
kierownicy powietrza

6

Nacisn przycisk  lub , aby wybra nowe górne ograniczenie
zakresu ruchu kierownicy powietrza.
Połoenie oznaczone numerem 1 jest połoeniem najbardziej
poziomym, natomiast połoenie oznaczone numerem 6 – połoeniem


najbardziej skierowanym w dół. Połoenie „—„ oznacza przywrócenie
ustawieniaprzez
fabrycznego
górnego
ograniczenia
zakresu
ruchu, std, aby
Za pomoc sterownika przewodowego mona zmodyfikowa zakres ruchu wykonywanego
kierownic
powietrza
w otworze
nawiewu
przywróci
ustawieniewfabryczne,
naley wybratymi
opcj
„—„.
powietrza. Po ustaleniu po�oenia górnego i dolnego kierownica bdzie wykonywa
ruch wahad�owy
zakresie ustawionym
po�oeniami.
(Połoenie
najbardziej
poziome)
W przypadku klimatyzatorów kasetonowych z nawiewem 4—stronnym (modele FDT i FDTC) istnieje moliwo zdefiniowania rónych

indywidualnych ustawie zakresu dla kadej kierownicy powietrza.



Po�oenia ograniczajce zakres ruch kierownicy powietrza

1

Zatrzyma prac klimatyzatora, a nastpnie jednoczenie nacisn
klawisze
SET i
LOUVER i przytrzyma je wcinite
(Połoenie skierowane najbardziej w dół)
przez co najmniej 3 sekundy.
(Przywrócenie
ustawie jest
fabrycznych
zakresu
Gdy do sterownika przewodowego podłczona
jedna jednostka
ruchu kierownicy
wewntrzna, na wywietlaczu
pojawi sipowietrza)
nastpujce informacje:
(Ładownie danych)

Przej do kroku 4.
Gdy do sterownika przewodowego podłczonych jest wicej ni jedna
jednostka wewntrzna, na wywietlaczu pojawi si nastpujce

9





7

Nacisn przycisk
SET, aby potwierdzi wybór górnego
ograniczenia zakresu ruchu kierownicy powietrza.
Wybór górnego ograniczenia zakresu ruchu kierownicy powietrza jest
potwierdzony. Na wywietlaczu pojawi si nastpujce informacje:

 
W przypadku gdy na sterowniku ustawiona jest opcja „NO VENT LINK” (NIEZALENE STEROWANIE WENTYLATOREM), wentylator moe by
w�czany i wy�czany niezalenie od dzia�ania klimatyzatora.
Natomiast , gdy na sterowniku ustawiona jest opcja „VENT LINK” (SPRZONE STEROWANIE WENTYLATOREM) praca wentylatora jest sprzona
z dzia�aniem klimatyzatora.
DZIA�ANIE WENTYLATORA NIEZALENE OD PRACY
KLIMATYZATORA

(Wywietli si na 2 sekundy i zniknie)

8



(Biece dolne ograniczenie zakresu ruchu
kierownicy powietrza)
Nastpnie naley ustawi dolne ograniczenie zakresu ruchu kierownicy
powietrza.

1

Nacisn przycisk  lub , aby wybra nowe dolne ograniczenie
zakresu ruchu kierownicy powietrza.
Połoenie oznaczone numerem 1 jest połoeniem najbardziej
poziomym, natomiast połoenie oznaczone numerem 6 – połoeniem
najbardziej skierowanym w dół. Połoenie „—„ oznacza przywrócenie
ustawienia fabrycznych dolnego ograniczenia zakresu ruchu, std, aby
przywróci ustawienie fabryczne naley wybra opcj „—„.
(Połoenie najbardziej poziome)

Ponownie nacisn przycisk

Nacisn przycisk

VENTI.
i wentylator zacznie pracowa.

Na wywietlaczu pojawi si symbol

WY�CZENIE WENTYLATORA
VENTI.

UWAGA
•

Jeli do klimatyzatora nie jest podłczony aden wentylator, opisanej
wyej operacji nie da si wykona (nacinicie przycisku
spowoduje wywietlenie komunikatu 
().



VENTI

DZIA�ANIE WENTYLATORA SPRZONE Z PRAC KLIMATYZATORA

1

Po�oenia ograniczajce zakres ruch kierownicy powietrza
(Połoenie skierowane najbardziej w dół)
(Przywrócenie ustawie fabrycznych zakresu
ruchu kierownicy powietrza)

9
[PRZYK�AD] Zakres ruchu kierownicy powietrza, gdy górne
ograniczenie zakresu ustawiono na pozycji 2, a dolne – na pozycji 6.
•

Nacisn przycisk
SET, aby potwierdzi wybór dolnego
ograniczenia zakresu ruchu kierownicy powietrza.
Wybór dolnego ograniczenia zakresu ruchu kierownicy powietrza jest
potwierdzony. Na wywietlaczu, na dwie sekundy pojawi si wybrane
ustawienie, a nastpnie zniknie. Procedura ustawiania górnego i
dolnego ograniczenia zakresu ruchu kierownicy powietrza jest w tym
momencie zakoczona.
Po zakoczeniu procedury ustawiania kierownica powietrza, dla której
ustawienie zostało wprowadzone wykona ruch z połoenia
pocztkowego do połoenia dolnego, a nastpnie z powrotem do
połoenia pocztkowego. (Operacja ta nie jest wykonywana, gdy działa
jednostka wewntrzna lub jej wentylator).
[PRZYKŁAD]
(Wywietli si na 2 sekundy i zniknie)

Nacisn przycisk
ON/OFF.
Gdy wentylator podłczony jest do klimatyzatora, bdzie działał
.
automatycznie. Na wywietlaczu pojawi si symbol

WY�CZENIE WENTYLATORA
Ponownie nacisn przycisk

1

ON/OFF..

UWAGA
•

W takim przypadku adna operacja nie zostanie wykonana przez
VENTI (zostanie wywietlony komunikat
nacinicie przycisku
 ().





(USTAWIANIE ZAKOCZONE)

10 Nacisn przycisk

Regularnie czyci filtr
powietrza.

 patrz strona 14

ON/OFF.
Tryb ustawiania zakresu ruchu kierownic powietrza zostanie
zakoczony i wywietlacz powróci do stanu pocztkowego.

UWAGA
•

Gdy podczas wprowadzania ustawie zakresu ruchu kierownicy powietrza zostanie nacinity przycisk
RESET, wywietlacz powróci do stanu,
który był wywietlany przed naciniciem tego przycisku. Gdy podczas wprowadzania ustawie zakresu ruchu kierownicy powietrza zostanie nacinity
przycisk
ON/OFF , tryb ten zostanie zakoczony, wywietlacz powróci do stanu pocztkowego, natomiast wprowadzone ustawienia zostan
anulowane.

•

Jeli przewodowy sterownik systemu klimatyzacji pracuje w konfiguracji sterownik główny – sterowniki podporzdkowane, to ustawie zakresu ruchu
kierownicy powietrza nie da si wprowadzi ze sterownika podporzdkowanego

Filtr powietrza naley
wyczyci, gdy na
wywietlaczu pojawi si
komunikat „Filter cleaning”
(Czyszczenie filtra), a take
zawsze pod koniec sezonu.

Gdy filtr powietrza jest zatkany...
•
•
•

Wydajno chłodzenia / ogrzewania jest obniona, co skutkuje
zwikszonym zuyciem energii elektrycznej,, a take głoniejsz prac
urzdzenia.
Moe to doprowadzi do awarii urzdzenia.
Podczas chłodzenia moe dochodzi do kondensacji pary wodnej, która
bdzie skapywa z elementów urzdzenia.

Dopilnowa, aby adne przedmioty nie blokowa�y przep�ywu
powietrza w pobliu krat wlotowych i wylotowych jednostki
wewntrznej i zewntrznej.
Nadmierne obcienie jednostki wewntrznej lub zewntrznej moe
doprowadzi do awarii urzdzenia.

Utrzymywa umiarkowan temperatur w pomieszczeniu.
Gdy w pomieszczeniu jest zbyt chłodno lub za gorco, wpływa to negatywnie
na zdrowie osób przebywajcych w pomieszczeniu. Ponadto, powoduje to
take niepotrzebne, nadmierne zuycie energii elektrycznej.

10

Unika przecigów i bezporedniego nas�onecznienia
pomieszczenia.
Podczas chłodzenia nie dopuszcza do bezporedniego nasłonecznienia
pomieszczenia. W tym celu zasłania okna za pomoc zasłon lub aluzji.
Drzwi i okna pomieszczenia powinny by zamknite; naley je otwiera tylko
podczas wietrzenia.

Odpowiednio nastawi kierunek oraz natenie nawiewu
powietrza.
Unika przebywania przez dłuszy czas w strumieniu powietrza
nawiewanego przez klimatyzator. Nie dopuszcza take, by strumie
nawiewanego powietrza był skierowany bezporednio na małe zwierzta lub
roliny, gdy moe to by szkodliwe dla wegetacji rolin oraz ywotnoci
zwierzt.

Gdy podczas ogrzewania bezporednio nad pod�og
odczuwany jest ch�ód...
Gdy wysoko pomieszczenia jest na tyle dua, e ciepłe powietrze nie
kry na tyle skutecznie, by ogrza powietrze tu nad podłog, naley
zastosowa wentylator wymuszajcy cyrkulacj powietrza w pomieszczeniu.

Wy�czy klimatyzator oraz od�czy go od zasilania podczas
burzy z wy�adowaniami atmosferycznymi.
Wyładowania atmosferyczne mog doprowadzi do uszkodzenia klimatyzatora.

10




Aby zatrzyma ruch wahad�owy kierownicy
powietrza w
Aby w�czy wahad�owy ruch kierownicy powietrza:

1

Nacisn jeden raz przycisk

LOUVER. Na wywietlaczu

pojawi si napis:


wybranym po�oeniu:



jeden raz przycisk
LOUVER.


Na wywietlaczu zaczn wywietla si moliwe do wybrania połoenia
Komunikat „FILTER CLEANING” jest
kierownicy, w których mona zatrzyma jej ruchu. Kade z dostpnych
wywietlany, gdy sumaryczna liczba godzin
połoe wywietlane jest przez 1 sekund, po czym znika i na jego
przepracowanych przez urzdzenie przekracza
miejscu pojawia si kolejne połoenie. Połoenia wywietlane s w
interwał ustawiony dla operacji czyszczenia filtra.
kolejnoci, jak na rysunku niej:
 Wyczyci filtr powietrza

2

Nacisn przycisk AIR CON No.
Zostanie uaktywniony tryb wywietlania
numerów klimatyzatorów.

 patrz strona 14.
Komunikat „FILTER CLEANING”
Gdy wywietlane jest po�oenie,
w którym
zatrzyma
wywietlany
jest wchcemy
nastpujcy
sposób:

1

przedstawione s w poniszej
tabelce.przycisk
Nacisn

RESET.
Sumaryczna liczba godzin przepracowanych
przez urzdzenie zostanie wyzerowana i
komunikat "FILTER CLEANING" przestanie
si wywietla..

 
 

 
1



CHŁODZENIE
– OSUSZANIE

3

9

1

2

UWAGA
•
•

3

Nacisn przycisk AIR CON No.
Zostanie uaktywniony tryb wywietlania
numerów klimatyzatorów.
Nacisn przycisk .
Na wywietlaczu bd wywietlane numery
klimatyzatorów oraz kody błdów w
kolejnoci rosncej (tylko tych, w których
wystpiły błdy).
Aby zmieni kolejno wywietlania,
nacisn przycisk .
Nacisn przycisk
ON/OFF.
Na wywietlaczu ponownie pojawi si
informacja o klimatyzatorze posiadajcym
najniszy numer.

Gdy podczas wywietlania kodów błdów przycisk
ON/OFF zostanie
nacinity jeden raz, wywietlanie to zostanie przerwane i wywietlacz
przejdzie do trybu zatrzymania.
Gdy przycisk
ON/OFF zostanie ponownie nacinity, wywietlacz
powróci do trybu wywietlania błdów.


Gdy włczone jest wywietlanie temperatury w pomieszczeniu, jest ona
pokazywana na wywietlaczu. W takim przypadku na wywietlaczu nie jest
wywietlany wskanik nawiewu powietrza, natomiast przycisk regulacji
nawiewu jest aktywny. Wicej informacji na temat nastaw wywietlacza
mona uzyska, kontaktujc si ze sprzedawc urzdzenia.

UWAGA
•

•

Numer klimatyzatora mona wywietli bez informacji dotyczcych trybu
pracy klimatyzatora, informacji o zatrzymaniu pracy oraz o
wymuszonym zatrzymaniu spowodowanym wystpieniem błdu
podczas pracy.
W trybie wywietlania numeru klimatyzatora funkcjonuj tylko przyciski
„AIR CON No”, „”, „” oraz „ON/OFF”. Wszystkie pozostałe przyciski
s zablokowane.








UWAGA

WSKANIK FILTRA

4

FILTER.
WSKANIK OFF-TIMER
Wywietla si, gdy ustawiony jest programator czasowy
automatycznego wyłczania urzdzenia (OFF-TIMER)
( patrz strona 12)
Czas ustawiony dla programatora OFF-TIMER. Gdy programator
Nacisn przycisk
 lub , aby
wybra
numer kierownicy
automatycznego
wyłczania
urzdzenia
nie jest ustawiony, czas
ten nie jest wywietlany ( patrz str. 12)
powietrza.

Wybra numer kierownicy powietrza, której zakres ruchu chcemy
Przycisk
ON/OFFnumerowane s w sposób przedstawiony
ustawi. Kierownice
powietrza
Przycisk
ten słuy do włczania / wyłczania urzdzenia.
na rysunku z lewej
strony.
[PRZYKŁAD

UWAGA:









5

Przycisk AIR FLOW
Przycisk ten słuy do ustawiania kierunku nawiewu powietrza.
Przycisk MODE

W Przycisk
przypadku
modelu
klimatyzatora
FDE wybra opcj:
ten słuy
do zmiany
trybu pracy.
. W modelu
tym nie
jest moliwe
Za kadym naciniciem
przycisku
wskanik
 przeskakuje do
odpowiedniej
ikony
informujcej
o
aktualnie
wybranym
trybie
ustawienie zakresu ruchu kierownic powietrza
o innych
pracy. Tryby pracy przełczane s w nastpujcy sposób:
numerach.

(AUTO)
(CHŁODZ)wybór kierownicy
(OGRZEW.)
Nacisn przycisk
SET, aby potwierdzi
(WENT.)
(OSUSZANIE)
powietrza.
Przyciski
TEMPktórej zakres ruchu chcemy ustawi, jest
Wybór kierownicy
powietrza,
potwierdzony. NaPrzyciski
wywietlaczui pojawisłu
si do
górne
ograniczenie
tego
ustawienia
temperatury
w
zakresu
pomieszczeniu, do ustawiania aktualnego czasu, a take czasów
dlawybrano
programatora
czasowego
(TIMER-a.)
[PRZYKŁAD] Gdy
kierownic
powietrz
o numerze 1:



6

Biece górne ograniczenie zakresu ruchu

kierownicy
Przycisk
CANCEL powietrza
Słuy do anulowania ustawie programatora czasowego
Nacisn przycisk
 lub , aby wybra nowe górne ograniczenie
(TIMER-a)

zakresu ruchu kierownicy powietrza.
Połoenie oznaczone
numerem
1 jest połoeniem najbardziej
Przycisk
ACL (RESET)
Przycisk
ten słuy oznaczone
do skasowania
wszystkich
poziomym, natomiast
połoenie
numerem
6 ustawie
– połoeniem
mikrokomputera.
najbardziej skierowanym
w dół. Połoenie „—„ oznacza przywrócenie
ustawienia fabrycznego górnego ograniczenia zakresu ruchu, std, aby
przywróci ustawienie fabryczne, naley wybra opcj „—„.
Gdy istniej jakiekolwiek problemy z wywietlaniem informacji na ekranie sterownika bezprzewodowego, naley nacisn przycisk RESET.
(Połoenie najbardziej poziome)



OBS�UGA STEROWNIKA BEZPRZEWODOWEGO

Po�oenia
Wymiana
baterii ograniczajce zakres ruch kierownicy powietrza

Transmisja sygna�u do urzdzenia

Nastpujce objawy oznaczaj wyczerpanie si baterii. Naley wówczas wymieni baterie na nowe.
•
Urzdzenie nie wydaje sygnału dwikowego przy zmianie ustawie pilotem.

Za kadym razem, gdy nacinity zostaje jaki przycisk na
sterowniku bezprzewodowym, a sterownik skierowany jest
w(Połoenie
stron urzdzenia,
emitowany
jest sygnał
skierowane
najbardziej
w sterujcy.
dół)
Prawidłowy
odbiór ustawie
sygnału potwierdzany
jestzakresu
przez
(Przywrócenie
fabrycznych
urzdzenie krótkim sygnałem dwikowym.

•

Symbole na wywietlaczu s blade.

1.
2.

Zsun pokrywk i wyj zuyte baterie
W�oy nowe baterie
typ AAA – 2 sztuki



Uwaga na
znaki + i -



Ustawienia sterownika bezprzewodowego
eliminujce generowanie zak�óce radiowych.
S dwa sposoby aktywowania tych ustawie.
Pierwszy polega na jednoczesnym naciniciu
przycisków RESET i AIR FLOW , drugi – na
wkładaniu nowych baterii przy nacinitym przycisku
AIR FLOW .

UWAGA

Gdy urzdzenie zostanie po raz pierwszy podłczone do zasilania, a take
zawsze po przywróceniu zasilania po awarii zasilania, na wywietlaczu
pojawia si komunikat:
. Komunikat ten moe by
wywietlany maksymalnie przez 30 minut.
Komunikat ten nie wiadczy o awarii urzdzenia, a jedynie informuje, e
aktywny jest układ ochrony czynnika chłodniczego, którego zadaniem jest
zabezpieczenie sprarki przed uszkodzeniem. W takim przypadku naley
zaczeka, a wywietlany komunikat zniknie.

WSKANIK NAWIEWU POWIETRZA
Wywietla połoenie pracy kierownicy powietrza.

Nacisn przycisk
SET, aby potwierdzi wybór jednostki
wewntrznej. WSKANIK TRYBU PRACY
Wybór jednostki Wywietla
wewntrznej
jest potwierdzony.
wskanik
 przy odpowiedniej ikonie, informujcej o
[PRZYKŁAD] aktualnym trybie pracy urzdzenia.
(wywietli
si na
Wywietla
si 2nasekundy)
dwie sekundy po naciniciu przycisku





Przycisk ON-TIMER
Słuy do ustawiania czasu automatycznego
włczania si urzdzenia
( patrz strona 12)
Przycisk OFF-TIMER
Słuy do ustawiania
 czasu automatycznego
wyłczania si urzdzenia
( patrz strona 12)
Przycisk TIME SETUP
Słuy do ustawiania aktualnego czasu
( patrz strona 12)

2

3

3




Nacisn przycisk AIR CON No.
Zostanie uaktywniony tryb wywietlania
numerów klimatyzatorów. Na wywietlaczu
pojawi si najniszy numer klimatyzatora, w
którym wystpił błd podczas pracy. W tym
momencie inne informacje nie bd
wywietlane.

Nacisn przycisk .
Na wywietlaczu bd wywietlane numery
klimatyzatorów oraz kody błdów w
kolejnoci rosncej.
UWAGA
Aby zmieni kolejno wywietlania,
•
Nie porusza rcznie kierownic
powietrza,
poniewa
moe to doprowadzi do jej uszkodzenia.
nacisn
przycisk
.
•
Podczas chłodzenia unika długotrwałego nawiewu powietrza w dół, poniewa moe to doprowadzi do kondensacji
paryprzycisk
wodnej na
Nacisn
.panelu bocznym
1
2
Nacisn
przycisk
ON/OFF.
(dotyczy modelu FDE).
Na wywietlaczu bd wywietlane numery
Na wywietlaczu ponownie pojawi si
1 2
klimatyzatorów oraz kody błdów w
informacja o klimatyzatorze posiadajcym
kolejnoci rosncej (tylko tych, w których
najniszy numer.
wystpiły błdy)..
Aby zmieni kolejno wywietlania,
 Gdy b�dy wystpi�y tylko w niektórych klimatyzatorach
nacisn przycisk .
pod�czonych do sterownika...
Przestan pracowa tylko te klimatyzatory, w których wystpiły błdy.
Nacisn przycisk
ON/OFF.
Na wywietlaczu bdzie wywietlana informacja o klimatyzatorze,
Wywietlacz powróci do stanu
który pracuje.
pocztkowego.

2

Przycisk FILTER
Słuy do zerowania (wyłczania) komunikatu
o czyszczeniu filtra. Przycisk ten naley
wciska tylko po wykonaniu czyszczenia filtra

Aby wywietla numery klimatyzatorów oraz kody błdów, które wystpiły
podczas
ich pracy, naley uy przycisku AIR CON No:
OGRZEWANIE

2

1

WSKANIK TEMPERATURY

UWAGA
Wywietla nastawion temperatur.

• W modelach FDT i FDTC klimatyzatorów, w
sytuacji, gdy nie jest znany numer kierownicy
powietrza,
której
zakres
ruchu chcemy
WSKANIK
OBROTÓW
WENTYLATORA
Pokazuje
ustawione
obroty wentylatora
ustawi,
naley
tymczasowo
nastawi taki
WSKANIK
ON-TIMER
zakres
dla którejkolwiek
kierownicy. Gdy
Wywietla
si, gdy ustawiony
jest
proces
nastawiania
tego zakresu
zostanie
programator czasowy włczania urzdzenia
zakoczony,
kierownica powietrza, której on
(ON-TIMER) ( patrz strona 12)
dotyczył,
wykona
jednorazowy
ruch
Czas ustawiony dla programatora ONwahadłowy
i bdzie
moliwo
potwierdzenia
TIMER. Gdy
programator
automatycznego
zarówno
numeru
kierownicy
powietrza, jak i
włczania
urzdzenia
nie jest ustawiony,
czas ten nie jestustawienia.
wywietlany
wprowadzonego
patrz str. 12)
Po (
wykonaniu
tej operacji naley wybra
Nadajnik
sygnałów
zdalnego sterowania
właciwy numer kierownicy
powietrza i
Wysyłagórne
sygnałyi dolne
sterujce
do urzdzeniazakresu
nastawi
ograniczenia
Przycisk
FAN
SPEED
jej ruchu.
Przycisk ten słuy do wyboru obrotów wenty• W latora.
modelu
FDT naciniciem
klimatyzatora
Za kadym
przyciskumona
nastawi
ruchu
tylko si
dla kierownicy o
obroty zakres
wentylatora
zmieniaj
w
nastpujcy
sposób:
numerze 1. Ustawienia takie dla kierownic
powietrza o innych numerach nie odnosz
adnego skutku.

wywietlany
1 sekund, po czym
kierownic powietrza, nacisn
jeden jest
raz przez
przycisk
znika na 5 sekund, ponownie pojawia si na
LOUVER.
1
sekund,
znika...,
itd.
Gdy
urzdzenie
Kierownica powietrza zostanie zatrzymana w wybranym
połoeniunie
i na
komunikat
ten wywietla
w
wywietlaczu przestan bypracuje,
wywietlane
połoenie,
w którychsi
mona
sposób
stały.
zatrzyma jej ruch.
Po wyczyszczeniu
filtra...
Połoenia, w których zaleca
si zatrzymywa
ruch kierownicy,



Numer klimatyzatora
Dzia�anie kierownicy powietrza
przygotowanie do trybudo
(Numerpodczas
klimatyzatora)
do trybu ogrzewania i odszraniania.
(Bdzie naprzemiennie wywietlany na dwie
Połoenie kierownicy jest automatycznie
przestawiane
sekundy i znikał)
na połoenie poziome, natomiast na wywietlaczu
Wywietlanie b�du, gdy do sterownika pod�czonych jest wicej
ni
Po�oenie
symbole
jednawywietlane
jednostka s
wewntrzna
poziome
lub komunikat „Heating / Defrost”
”Ogrzewanie
/ Odszranianie”.
 Gdy
b�dy wystpi�y
we wszystkich klimatyzatorach pod�czonych
Po sterownika...
zakoczeniu przygotowania do włczenia trybu ogrzewania lub
do
odszraniania,wywietlany
połoenie kierownicy
do ruchu
wahadłowego.
Pocztkowo,
komunikatpowraca
błdu podaje
informacje
o
klimatyzatorze o najniszym numerze
Numery pozostałych klimatyzatorów mona sprawdzi, wykonujc
nastpujce czynnoci:

1



Dane pokazane na wywietlaczu ciek�okrystalicznym
sterownika
bezprzewodowego
s danymi
Wybra jednostk(LCD)
wewntrzn,
dla której
chcemy ustawi zakres
ruchu
przyk�adowymi i s�u wy�cznie do ilustracji
dzia�ania sterownika
wahadłowego
wykonywanego przez kierownic powietrza.
[PRZYKŁAD]

STEROWNIK BEZPRZEWODOWY

1
Gdy kierownica powietrza wykonuje ruch wahad�owy, nacisn

 W przypadku wystpienia jakiegokolwiek

b�du w dzia�aniu klimatyzatora
przestanie on pracowa
Nacisn
Zacznie miga lampka kontrola
(czerwona),
a na wywietlaczu, w miejscu, w którym jest
wywietlany
czas
automatycznego
włczenia urzdzenia, pojawi si kod błdu,
oraz dodatkowo zostanie wywietlony
nastpujcy komunikat


2 Nacisn przycisk  lub , aby wybra jednostk wewntrzn.

3.
4.

Zamkn pokryw
Ustawi aktualny czas ( patrz str. 12)



Gdy na wywietlaczu pojawi si jakiekolwiek
b�dy...
Nacisn
za pomoc
długopisu
przycisk
zerowania ACL
(RESET).

•

Nie uywa jednoczenie starej i nowej baterii.

•

Wyj baterie ze sterownika bezprzewodowego, jeli
nie bdzie uywany przez dłuszy czas.

•

ywotno baterii powinna wynosi 6-12 miesicy
przy normalnym uytkowaniu. Przy intensywnym
korzystaniu ze sterownika bezprzewodowego, okres
uytkowania baterii moe ulec skróceniu.

•

Na bateriach nadrukowany jest termin przydatnoci
do uycia.

•

Nawet po przekroczeniu terminu przydatnoci baterie
mog nadal by sprawne.

ruchu kierownicy powietrza)

UWAGA
Przyciski na sterowniku bezprzewodowym naley
naciska powoli i dokładnie

Uchwyt na sterownik bezprzewodowy
Sterownik bezprzewodowy mona przechowywa na
cianie w zamontowanym na niej uchwycie. Przed
montaem uchwytu naley sprawdzi, czy urzdzenie
prawidłowo odbiera nadawane z tego miejsca sygnały.
Sterownik mona take wyj z uchwytu przed uyciem.
Aby sterownik wyj z uchwytu naley sterownik,
przesuwa pionowo do góry.

UWAGA


• byłby naraony na bezporednie działanie
promieni słonecznych lub innego silnego ródła
wiatła,






Wywietlana temperatura w pomieszczeniu

Nie umieszcza sterownika bezprzewodowego w
miejscach, gdzie:

• panuje wysoka temperatura, np. w pobliu maty
grzewczej lub pieca
Urzdzenie moe nie odbiera sygnałów ze
sterownika bezprzewodowego, jeeli na odbiornik
w urzdzeniu pada wiatło słoneczne lub inne silne
wiatło. W takim przypadku zasłoni okno bd
zminimalizowa owietlenie pomieszczenia.
Nie umieszcza adnych przeszkód pomidzy
sterownikiem bezprzewodowym a urzdzeniem.
Nie uywa bezprzewodowego sterownika systemu
klimatyzacji do obsługi innych urzdze, które mog
by obsługiwane za pomoc pilota zdalnego
sterowania.

11
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UWAGA



Gdy w sterowniku bezprzewodowym aktywne s
ustawienia eliminujce generowanie zakłóce radiowych,
to po wymianie baterii w sterowniku zostan przywrócone
ustawienia fabryczne. W takim przypadku ustawienia
eliminujce generowanie zakłóce radiowych trzeba
ponownie aktywowa.




Po wymianie baterii w sterowniku bezprzewodowym tryb pracy urzdzenia ustawiany jest
jak na rysunku z prawej strony. Po wymianie baterii naley ustawi aktualny czas (patrz
strona 12). Rysunek z prawej strony pokazuje stan wywietlacza podczas pracy
urzdzenia, natomiast gdy urzdzenie nie pracuje, na wywietlaczu pokazywany jest
tylko biecy czas.




•

•

Urzdzenie włcza si automatycznie o
zadanej godzinie.

1

3


Nacisn przycisk
ON/OFF.
Zawieci si lampka kontrolna (zielona) i urzdzenie zacznie pracowa. Na wywietlaczu
sterownika bezprzewodowego zostan wywietlone biece ustawienia
Nacisn przycisk MODE.
Aktualny tryb pracy wskazywany jest przez wskanik wywietlany obok odpowiedniej ikony
symbolizujcej tryb pracy. Za kadym naciniciem przycisku MODE tryb pracy zmienia si w
nastpujcy sposób:
(AUTOMATYCZNY)

(CHŁODZENIE)
(WENTYLACJA)






3
4





Wskazówki dotyczce nastawy temperatury



lub

1
2

(OSUSZANIE)

4

HI – obroty wysokie, MED – obroty rednie, LO – obroty niskie.



• Zmiana trybu pracy jest moliwa nawet wówczas, gdy urzdzenie jest zatrzymane.
• Gdy urzdzenie stale pracuje z tymi samymi nastawami, tryb pracy, nastawa temperatury, obroty wentylatora oraz kierunek nawiewu powietrza), wystarczy
tylko je włcza i wyłcza i nie ma potrzeby wykonywania adnych innych operacji. Wszystkie ustawienia, które zostały wczeniej wprowadzone, s
wywietlane na wywietlaczu sterownika bezprzewodowego.





Programy Timer-a (programatora czasowego) s wykonywane o zadanych porach. Dlatego na samym pocztku uytkowania urzdzenia naley nastawi
aktualny czas.
[PRZYK�AD] Nastawi aktualny czas na godzin 8:00 AM

1
2

Nacisn przycisk TIME SETUP.
Przycisk naley nacisn za pomoc kocówki długopisu lub innego przedmiotu o cienkim kocu.
Wskazanie czasu na wywietlaczu zacznie migota i bdzie mona nastawi aktualny czas.
Naciskajc przyciski
lub
nastawi aktualny czas na godzin 8:00 AM.
AM – oznacza rano, PM – po po�udniu.
Za kadym naciniciem jednego z tych przycisków wywietlane wskazanie czasu zmniejsza lub
zwiksza si o jedn minut.



3

12

.

Naciskajc przyciski
lub
ustawi czas na godzin 9:00 PM.
Za kadym naciniciem jednego z tych przycisków ustawiany czas zmniejsza lub zwiksza si o 10
minut.
Nacisn przycisk OFF-TIMER.
przestanie miga i bdzie wywietlane w sposób stały.
• Wskazanie trybu OFF-TIMER
Ustawianie czasu automatycznego wyłczenia si urzdzenia jest zakoczone.
(UWAGA: Przycisk OFF-TIMER naley wcisn najpóniej w cigu 60 sekund, liczc od momentu
ostatniego nacinicia przycisku ustawiania czasu w kroku 3).
Zawieci si lampka TIMER/CHECK na urzdzeniu (odbiornik sygnałów zdalnego sterowania na
jednostce zewntrznej).
O godzinie 9:00 po południu lampka TIMER/CHECK zganie i urzdzenie automatycznie si wyłczy.
Anulowanie ustawie TIMER-a
• Aby anulowa ustawienia TIMER-a, naley nacisn przycisk CANCEL. Na wywietlaczu zniknie
wskanik aktywnego programu TIMER-a.
• Jeli po wprowadzeniu ustawie TIMER-a zostanie nacinity przycisk
ON/OFF jeszcze przed
wykonaniem programu czasowego TIMER-a, ustawienia TIMER-a zostan anulowane i z wywietlacza
zniknie wskanik aktywnego programu TIMER-a.
Zmiana ustawionego czasu wy�czenia urzdzenia
Nacisn ponownie przycisk OFF-TIMER.





1

Ustawi czas automatycznego w�czania si urzdzenia (ON-TIMER).
Nacisn przycisk ON-TIMER i uywajc przycisków
urzdzenia. Ponownie nacisn przycisk ON-TIMER.

2

lub

ustawi dany czas włczania si

Ustawi czas automatycznego wy�czania si urzdzenia (OFF-TIMER).
Nacisn przycisk OFF-TIMER i uywajc przycisków
lub
ustawi dany czas wyłczania si
urzdzenia. Ponownie nacisn przycisk OFF-TIMER.
Na wywietlaczu s jednoczenie wywietlane wskazania trybu ON-TIMER i OFF-TMER.
Kierunek strzałki wywietlanej pomidzy tymi wskazaniami zaley od stanu pracy urzdzenia:

UWAGA
Gdy w cigu 60 sekund nie zostanie nacinity aden przycisk, czas wywietlany na wywietlaczu
zostanie ustawiony jako czas aktualny, bez koniecznoci wykonywania czynnoci opisanej w kroku
3.

Nacisn przycisk OFF-TIMER.

Ustawiajc czas automatycznego włczenia (ON-TIMER) i wyłczenia (OFF-TIMER) urzdzenia, oba ustawienia tworz program czasowy TIMER-a.
Włczanie i wyłczanie si urzdzenia moe by realizowane codziennie o tej samej porze poprzez ustawienie programu czasowego TIMER-a.

• Gdy przycisk
lub
zostanie nacinity podczas „mignicia” wskazania czasu, czas
podczas ustawiania bdzie zwikszany lub zmniejszany w trybie szybkim, z krokiem wikszym
ni jedna minuta.
•



Gdy klimatyzator nie pracuje, nacisn przycisk ON/OFF
Klimatyzator zacznie pracowa
Czas automatycznego wyłczenia si urzdzenia mona ustawi tylko wówczas, gdy klimatyzator pracuje.

Zacznie miga wskazanie trybu OFF-TIMER

3

nastawi dan temperatur w pomieszczeniu.

Nacisn przycisk AIR FLOW ustawiania kierunku nawiewu powietrza.
Zalecane kierunki nawiewu powietrza oraz ich ustawianie:  patrz stronie 13.
W trybie automatycznym ............................ nawiew w kierunku rodkowym
Podczas chłodzenia / osuszania ................ nawiew w kierunku poziomym
Podczas ogrzewania .................................. nawiew w kierunku dolnym
ZATRZYMANIE PRACY
Nacisn przycisk
ON/OFF.

CHŁODZENIE ............... od 26 do 28°C
OSUSZANIE ................. od 21 do 24°C
OGRZEWANIE.............. od 22 do 24°C
WENTYLACJA .............. Nastawa nie jest
...................................... aktywna

• Jeli po wprowadzeniu ustawie TIMER-a zostanie nacinity przycisk
ON/OFF jeszcze przed
wykonaniem programu czasowego TIMER-a, ustawienia TIMER-a zostan anulowane i z wywietlacza
zniknie wskanik aktywnego programu TIMER-a.
Zmiana ustawionego czasu w�czenia urzdzenia
Nacisn ponownie przycisk ON-TIMER.

[PRZYK�AD] Chcemy, by klimatyzator wy�czy� si automatycznie o godzinie 9:00 PM

(OGRZEWANIE)

Nacisn przycisk FAN SPEED ustawiania obrotów wentylatora.
Za kadym naciniciem przycisku Fan SPEED obroty wentylatora zmieniaj si w nastpujcy
sposób:

5

Nacisn przycisk ON-TIMER.


Urzdzenie wyłcza si automatycznie o
zadanej godzinie.

Nacisn przycisk TEMP ustawianie temperatury.
Naciskajc przycisk

.

Naciskajc przyciski
lub
ustawi czas na godzin 8:00 AM.
Za kadym naciniciem jednego z tych przycisków ustawiany czas zmniejsza lub zwiksza si o 10
minut.

• Wskazanie trybu ON-TIMER
przestanie miga i bdzie wywietlane w sposób stały.
Ustawianie czasu automatycznego włczenia si urzdzenia jest zakoczone.
(UWAGA: Przycisk ON-TIMER naley wcisn najpóniej w cigu 60 sekund, liczc od momentu
ostatniego nacinicia przycisku ustawiania czasu w kroku 2).
Zawieci si lampka kontrola TIMER/CHECK na urzdzeniu (odbiornik sygnałów zdalnego sterowania
na jednostce zewntrznej).
O godzinie 8:00 rano lampka kontrola TIMER/CHECK zganie i urzdzenie automatycznie si włczy.
 Anulowanie ustawie TIMER-a
• Aby anulowa ustawienia TIMER-a, naley nacisn przycisk CANCEL. Na wywietlaczu zniknie
wskanik aktywnego programu TIMER-a.

OBS�UGA URZDZENIA

2

Nacisn przycisk ON-TIMER.
Zacznie miga wskazanie trybu ON-TIMER

Co najmniej na sze godzin przed włczeniem klimatyzatora, naley włczy zasilanie jego jednostki zewntrznej i wewntrznej. Zapobiega
to uszkodzeniu urzdzenia. W tym czasie automatycznie jest włczana grzałka karteru sprarki, która podgrzewa sprark. Podczas
podgrzewania sprarki nie wolno odłcza zasilania. (Grzałka karteru sprarki jest zasilana, gdy sprarka nie pracuje, co zapobiega
uszkodzeniu sprarki, które mogłoby nastpi na skutek absorpcji czynnika chłodniczego przez olej). Podgrzewanie sprarki ma temu
zapobiec.
Przyciski na sterowniku bezprzewodowym naley naciska powoli i dokładnie.

1



[PRZYK�AD] Chcemy, by klimatyzator w�czy� si automatycznie o godzinie 8:00 AM

2

Nawet
gdy
sterownik
bezprzewodowy
jest
uszkodzony lub w danym momencie gdzie si
zawieruszył, urzdzenie mona obsługiwa przy
uyciu włcznika głównego. Patrz rozdział „Uywanie
włcznika głównego” na stronie 14.


UWAGA



Nie umieszcza adnych przeszkód pomidzy
sterownikiem bezprzewodowym a urzdzeniem.
Nie upuszcza sterownika bezprzewodowego.
Obsługiwa ostronie.
Wyj baterie ze sterownika bezprzewodowego, gdy
ma on nie by uywany przez dłuszy czas.

Klimatyzator zatrzymany

Klimatyzator pracuje

.

Nacisn przycisk TIME SETUP.
Czas wywietlany na wywietlaczu przestanie migota i bdzie wywietlany w sposób stały.
Ustawianie aktualnego czasu jest zakoczone.

12

Anulowanie ustawie programu czasowego TIMER-a
• Aby anulowa ustawienia programu czasowego TIMER-a, naley nacisn
przycisk CANCEL. W tym przypadku zostan anulowane oba czasy
automatycznego włczenia (ON-TIMER) i wyłczenia (OFF-TIMER)
urzdzenia. Ustawienia urzdzenia s przywracane do stanu sprzed
utworzenia programu czasowego TIMER-a.
• Jeli po wprowadzeniu ustawie TIMER-a zostanie nacinity przycisk



Zmiana ustawionych czasów w�czenia i wy�czenia
urzdzenia
Nacisn ponownie przyciski ON-TIMER i OFF-TIMER.




UWAGA
•

Nie mona nastawi takiego samego czasu włczenia (ONTIMER) i wyłczenia (OFF-TIMER) urzdzenia.



ON/OFF jeszcze przed wykonaniem programu czasowego TIMER-a,
ustawienia TIMER-a zostan anulowane (oba czasy automatycznego
włczenia (ON-TIMER) i wyłczenia (OFF-TIMER) zostan anulowane i z
wywietlacza zniknie wskanik aktywnego programu czasowego
TIMER-a. Praca urzdzenia zostanie zatrzymana.




•
•
•
•



REGULACJA GÓRNEGO I DOLNEGO USTAWIENIA KIEROWNICY POWIETRZA

Wywietlacz
kontrolny

W�czanie ruchu wahad�owego kierownicy powietrza

Lampka kontrolna
TIMER/CHECK


•

Nacisn przycisk AIR FLOW, gdy urzdzenie pracuje.
• Kierownica powietrza zacznie wykonywa ruch wahadłowy w gór i w dół.
Ruch tej jest zobrazowany na wywietlaczu sterownika bezprzewodowego.




Zobrazowanie ruchu na wywietlaczu

•

Ustawianie po�oenia kierownicy powietrza
Nacisn przycisk AIR FLOW, gdy kierownica powietrza znajduje si w po�oeniu, w którym chcemy
j ustawi.
• Zobrazowanie ruchu kierownica powietrza na wywietlaczu sterownika bezprzewodowego zostanie
zatrzymane. Ruch wahadłowy kierownicy powietrza zostanie take zatrzymany, a kierownica zostanie
ustawiona w danym połoeniu.

UWAGA
Po naciniciu przycisku AIR FLOW zobrazowanie ruchu kierownicy powietrza na wywietlaczu zostanie
natychmiast zatrzymane. Jednake rzeczywisty ruch kierownicy zostanie zatrzymany chwil póniej. Nie
wiadczy to o awarii urzdzenia. (Płoenie kierownicy powietrza zobrazowane na wywietlaczu nie jest
zsynchronizowane z jej rzeczywistym połoeniem).
Wahad�owy ruch kierownicy powietrza podczas fazy przygotowania do ogrzewania.
Gdy na wywietlaczu sterownika bezprzewodowego wywietlany jest komunikat
„Heat preparation” (przygotowanie do ogrzewania), automatycznie ustawiane jest
poziome połoenie kierownicy (na wywietlaczu pokazywane jest to ustawienie).
Gdy zakoczy si faza przygotowania do ogrzewania i rozpocznie normalne
ogrzewanie, połoenie kierownicy powietrza wraca do poprzedniej nastawy).
połoenie
poziome

•

Zalecane kierunki nawiewu powietrza w
rónych trybach pracy
(przy ustalonym połoeniu kierownicy
powietrza)

wywietlacz Lampka kontrolna
TIMER/CHECK
kontrolny

CHŁODZENIE
OSUSZANIE

Sygnalizuje to konieczno wyczyszczenia filtra:

 patrz strona 14
Gdy sumaryczna liczba godzin przepracowanych przez urzdzenie osignie warto 120, lampka kontrolna
TIMER/CHECK miga powoli (2 sek. włczona, 0,5 sek. wyłczona), co sygnalizuje konieczno wyczyszczenia
filtra.
Po wyczyszczeniu filtra naley nacisn przycisk FILTER na sterowniku bezprzewodowym, aby wyłczy
sygnalizacj koniecznoci czyszczenia filtra. (Przycisk ten naley nacisn i przytrzyma nacinity przez co
najmniej jedn sekund).

UWAGA

TRYB
AUTOMATYCZNYNY

 Klimatyzator kasetonowy z nawiewem– 4-stronnym – (FDT)
 Klimatyzator kasetonowy z nawiewem– 4-stronnym – kompaktowy (600 x 600 mm) – (FDTC)

OGRZEWANIE







 
 

UWAGA


•

TIMER
CHECK RUN

Nie ustawia na długi okresu czasu połoenia kierownicy powietrza
powodujcego nawiew powietrza w dół, poniewa moe to doprowadzi do
kondensacji pary wodnej na panelu bocznym i kapania kropel wody (dotyczy
modelu FDE).

Wyświetlacz
kontrolny

•
•
•

Lampka kontrolna
TIMER/CHECK


•








Sumaryczn liczb godzin, po przepracowaniu których sygnalizowana jest konieczno czyszczenia filtra, mona zmieni.
Szczegółowe informacje na ten temat mona uzyska, kontaktujc si ze sprzedawc urzdzenia.





Patrz strona 10.





Gdy podczas pracy urzdzenia wystpi b�d:
Natychmiast po wystpieniu błdu zacznie szybko miga (0,5 sek., włczona, 0,5 sek. wyłczona) lampka
kontrolna TIMER/CHECK . Praca klimatyzatora zostanie zatrzymana.
Adres klimatyzatora oraz kod błdu s wywietlane na wywietlaczu kontrolnym jednostki wewntrznej.
Po upływie okrelonego czasu informacje te znikn z wywietlacza kontrolnego jednostki wewntrznej.
Gdy na wywietlaczu kontrolnym jednostki wewntrznej nie s wywietlane adne informacje, włczy
urzdzenie za pomoc sterownika bezprzewodowego lub włcznika głównego.
W przypadku wystpienia b�du podczas pracy klimatyzatora, prosimy o skontaktowanie si ze
sprzedawc urzdzenia i przekazaniu mu informacji o adresie i kodzie b�du, które zosta�y wywietlone
na wywietlaczu kontrolnym, oraz o podanie typu i modelu klimatyzatora.
Aby pozostawi urzdzenie w stanie zatrzymania, nacisn przycisk ON/OFF.

UWAGA
Płoenie kierownicy powietrza zobrazowane na wywietlaczu nie jest
zsynchronizowane z rzeczywistym połoeniem, gdy kierownica wykonuje ruch
wahadłowy. Nie wiadczy to o awarii urzdzenia.



 Klimatyzator kasetonowy (FDE)



Gdy podczas pracy urzdzenia wystpi b�d:
Natychmiast po wystpieniu błdu zacznie szybko miga (0,5 sek, włczona, 0,5 sek. wyłczona) lampka
kontrolna TIMER/CHECK . Praca klimatyzatora zostanie zatrzymana.
Adres klimatyzatora oraz kod błdu s wywietlane na wywietlaczu kontrolnym jednostki wewntrznej.
Po upływie okrelonego czasu informacje te znikn z wywietlacza kontrolnego jednostki wewntrznej.
Gdy na wywietlaczu kontrolnym jednostki wewntrznej nie s wywietlane adne informacje, włczy
urzdzenie za pomoc sterownika bezprzewodowego lub włcznika głównego.
W przypadku wystpienia b�du podczas pracy klimatyzatora, prosimy o skontaktowanie si ze
sprzedawc urzdzenia i przekazaniu mu informacji o adresie i kodzie b�du, które zosta�y wywietlone
na wywietlaczu kontrolnym, oraz o podanie typu i modelu klimatyzatora.
Aby pozostawi urzdzenie w stanie zatrzymania, nacisn przycisk ON/OFF.







 
 

•
TIMER
CHECK RUN

Lampka kontrolna TIMER/CHECK

•

Sygnalizuje to konieczno wyczyszczenia filtra:

 patrz strona 14
Gdy sumaryczna liczba godzin przepracowanych przez urzdzenie osignie warto 120, lampka
kontrolna TIMER/CHECK miga powoli (2 sek. włczona, 0,5 sek. wyłczona), co sygnalizuje konieczno
wyczyszczenia filtra.
Po wyczyszczeniu filtra naley nacisn przycisk FILTER na sterowniku bezprzewodowym, aby wyłczy
sygnalizacj koniecznoci czyszczenia filtra. (Przycisk ten naley nacisn i przytrzyma nacinity przez
co najmniej jedn sekund).

UWAGA
Sumaryczn liczb godzin, po przepracowaniu których sygnalizowana jest konieczno czyszczenia filtra, mona zmieni.
Szczegółowe informacje na ten temat mona uzyska, kontaktujc si ze sprzedawc urzdzenia.
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W przypadku wyczerpania si baterii sterownika bezprzewodowego, gdy sterownik przewodowy gdzie si zawieruszy lub chwilowo przestanie prawidłowo
funkcjonowa, urzdzenie mona włczy lub wyłczy za pomoc włcznika głównego, zlokalizowanego na jednostce wewntrznej w pobliu wywietlacza
kontrolnego.

CZYSZCZENIE FILTRA POWIETRZA

 Klimatyzator podstropowy (FDE)

! UWAGA


Włcznik główny

 Klimatyzator kasetonowy z nawiewem 4-stronnnym –
(FDT)
 Klimatyzator kasetonowy z nawiewem– 4-stronnym –
kompaktowy (600 x 600 mm) – (FDTC)

Czste czyszczenie filtra powietrza zapewnia wydajne działanie urzdzenia.

! UWAGA

! UWAGA

! UWAGA


Przed przystpieniem do czyszczenia filtra powietrza, zatrzyma urzdzenie.
W przeciwnym wypadku szybko wirujcy wentylator w rodku urzdzenia moe spowodowa obraenia.
Podczas wyjmowania i zak�adania filtra powietrza, a take podczas naprawy lub serwisowania urzdzenia stawa tylko na mocnych
i stabilnych drabinach lub podestach.
W przeciwnym wypadku mona spa z niestabilnego podwyszenia lub podestu i dozna obrae.
Podczas demontau filtra powietrza zachowa szczególn ostrono, by zgromadzony na nim kurz i py� nie dosta�y si do oczu.
Nie w�cza urzdzenia bez zamontowanego w nim filtra powietrza.
Uytkowanie urzdzenia bez załoonego filtru powietrza moe spowodowa jego zakurzenie i ewentualn awari

Wyjmowanie filtra powietrza
Aby zdemontowa filtr powietrza, naley postpowa zgodnie z przedstawionymi niej instrukcjami, które zale od typu jednostki wewntrznej:

 Klimatyzator kasetonowy z nawiewem– 4-stronnym – (FDT)
•
Włcznik główny

Demonta kraty wlotu powietrza oraz filtra powietrza

Demonta

<Demonta kraty wlotu powietrza>
1. Chwyci zatrzask zlokalizowany na kracie wlotu powietrza (2 miejsca) i przesun
go w kierunku oznaczonym napisem „OPEN” (OTWIERANIE) (strzałka oznaczona
symbolem  na rysunku z lewej strony). Nastpnie pocign w dół, aby otworzy
krat. Rozłczy zaczep kraty i zdj krat.

W przypadku klimatyzatorów FDE/FDT/FDTC

<Demonta filtra powietrza >
2. Przesun zaczep na kracie w kierunku wskazanym strzałk oznaczon symbolem

 Nacisn w�cznik g�ówny, a nastpnie nie dotyka go przez dwie sekundy
Klimatyzator zacznie pracowa.

 Aby zatrzyma prac klimatyzatora, ponownie nacisn w�cznik g�ówny

na rysunku z lewej strony, aby go zwolni. Nastpnie wyj filtr powierza,
wysuwajc go w kierunku wskazanym strzałk oznaczon symbolem  na rysunku.
z lewej strony

Rama filtra

 USTAWIENIA
TRYB PRACY ..........................................AUTOMATYCZNY
PROGRAMATOR CZASOWY (TIMER) ..BEZ NASTAW



Zatrzask

Po włczeniu za pomoc włcznika głównego, klimatyzator rozpocznie prac z nastpujcymi ustawieniami

Zaczep <Monta filtra powietrza>
1. Ustawi właciwie filtr, odpowiedni stron do góry, i wsun go do uchwytu w

OBROTY WENTYLATORA ....... WYSOKIE (HI)
NASTAWA TEMPERATURY ..... 23°C

′

RUCH WAHADŁOWY KIEROWNICY
POWIETRZA ............................................ZATRZYMANY (POŁOENIE POZIOME)

2.

Kierunek wyjmowania filtra

kierunku wskazanym strzałk oznaczon symbolem  na rysunku z lewej strony,
tak by zaczepy kraty wylotu powietrza (2 miejsca) wsunły si w otwory
zlokalizowane na filtrze.
Dopasowa ułoenie otworów w filtrze z zaczepami kraty wlotu powietrza (2
elementy oznaczone symbolem ) i mocno docisn filtr, a zatrzanie si on na
swoim miejscu

1 z obu stron

Monta

<Monta kraty wlotu powietrza>
1. Wsun zaczep do otworu znajdujcego si w panelu kraty wlotu powietrza. Zaczep

Zaczep

moe by połczony z jednym z 3 boków panelu.

2. Po zaczepieniu kraty, zamkn j, trzymajc zatrzaski przesunite do połoenia

Filtr

poznaczonego napisem „OPEN”. Gdy krata znajdzie si na swoim miejscu, zwolni
zatrzaski, w celu zamocowania w panelu.

! UWAGA


Zaczep
Zaczep

Kratka
! UWAGA


Kierunek zamykania

! UWAGA


Otwory na zaczepy
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Filtr powietrza powinien by mocno i szczelnie przymocowany do
kraty wlotu powietrza.
W przeciwnym wypadku efektywno działania klimatyzatora moe
zosta obniona na skutek przepływu strumienia powietrza przez
szczeliny w połczeniu pomidzy filtrem powietrza i krat wlotu
powietrza.
Krata wlotu powietrza powinna by mocno i bezpiecznie
przymocowana do panelu wlotowego.
W przeciwnym wypadku krata wlotu powietrza moe odpa i spa na
podłog.
Gdy zatrzask kraty wlotu powietrza jest zdeformowany lub
uszkodzony, naley bezzw�ocznie go naprawi lub wymieni na
nowy.
W przeciwnym wypadku krata wlotu powietrza moe odpa i spa na
podłog.
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Przed skontaktowaniem si z serwisem prosimy sprawdzi nastpujce punkty.

 Klimatyzator kasetonowy z nawiewem – 4-stronnym – kompaktowy (600 x 600 mm) – (FDTC)

URZDZENIE NIE W�CZA SI
Czy jest w�czone zasilanie?

Czy nie przepali� si bezpiecznik
albo nie ma awarii zasilania?

Czy nie zadzia�a� wy�cznik
rónicowo – prdowy?

1. Przesun dwignie mocujce krat wlotu powietrza w kierunku oznaczonym
strzałk (), a nastpnie otworzy krat i opuci w dół.

Niebezpieczestwo! Natychmiast
wyłczy zasilanie urzdzenia i
skontaktowa si ze sprzedawc.

2. Zwolni zatrzask kraty wlotu powietrza.

Zaczepy

URZDZENIE S�ABO
CH�ODZI

URZDZENIE S�ABO CH�ODZI LUB S�ABO GRZEJE

3. Wycign filtr powietrza, pocigajc go w kierunku do siebie

Zaczepy

4. Zakładajc ponownie filtr, wetkn go w zaczepy znajdujce si w kracie wlotu

Czy filtr powietrza jest
czysty? (Nie jest zatkany?)

Czy wahad�owa
kierownica
powietrza|
jest
ustawiona w
po�oeniu poziomym?

Czy adne przeszkody nie
blokuj przep�ywu
powietrza w pobliu krat
wlotu i wylotu powietrza?

powietrza oraz zamkn zatrzask, ustawiajc go pierwotnym połoeniu.

Zatrzask

5. Montujc z powrotem krat wlotu powietrza, przesun jej dwignie blokujce w
kierunku przeciwnym do wskazywanego przez strzałki, po czym sprawdzi, czy krata
jest mocno i bezpiecznie przymocowana do panelu i czy sama si nie otworzy.

 Klimatyzator podstropowy (FDE)
1. Przesun dwigni mocujc krat wlotu powietrza
do tyłu (kierunek
opuci w dół.

),

a nastpnie otworzy krat i

Klimatyzator podłogowy (FDF)
2. Naciskajc krat wlotu powietrza, nacisn filtr
powietrza, aby go wyj z zaczepów i wysun w dół.
Zaczepy

Filtr
powietrza

Zakładajc ponownie filtr, przesun dwigni do
przodu, a zatrzanie si na swoim miejscu.

Wyjąć filtr powietrza, pociągając
ostrożnie po obu stronach kratki
wlotu powietrza.

Zaczepy

Montujc ponownie filtr, zatrzasn go na zaczepach
kraty wlotu powietrza.

 Klimatyzatory kana�owe – wysoki spr – (FDU, FDUS)
 Klimatyzator kana�owy – redni spr – (FDUM)
W tych klimatyzatorach filtry powietrza s montowane podczas ich instalacji. Aby uzyska informacje na temat demontau
i czyszczenia filtrów powietrza w tych modelach klimatyzatorów, naley skontaktowa si ze sprzedawc.

Czyszczenie filtra powietrza
1. Umy filtr powietrza w wodzie. Jeli filtr nie jest bardzo zabrudzony,

2.

mona usun zgromadzony na nim kurz i pył, obstukujc filtr lub
uywajc odkurzacza.
Gdy filtr jest bardzo zabrudzony, rozpuci niewielk ilo naturalnego
detergentu w letniej wodzie (około 30°C), umy filtr w tym roztworze, a
nastpnie dokładnie wypłuka go.
Wysuszy filtr, zamontowa go ponownie w urzdzeniu i nacisn
przycisk RESET w celu wyzerowania komunikatu informujcego o
koniecznoci czyszczenia filtra..

UWAGA
•

•

Nie suszy filtra powietrza, wystawiajc go na bezporednie działanie
promieni słonecznych lub otwartego ognia, gdy moe to doprowadzi
do uszkodzenia filtra.
Nie włcza urzdzenia bez zamontowanego w nim filtra powietrza.

Czy na odbiornik sygna�ów
sterowania zlokalizowany na
jednostce wewntrznej nie padaj
promienie s�oneczne lub wiat�o z
innego ród�a? (dotyczy obs�ugi
urzdzenia za pomoc sterownika
bezprzewodowego)

• Czy pomieszczenie jest
nasłonecznione?
• Czy w pomieszczeniu
znajduj si inne ródła
ciepła?
• Czy w pomieszczeniu
znajduje si duo osób?

BRAK NAWIEWU
POWIETRZA
PODCZAS
OGRZEWANIA
• Czy urzdzenie nie
realizuje fazy
przygotowania do
ogrzewania?

 patrz strona 16

Jeeli po sprawdzeniu wymienionych wyej punktów urzdzenie nadal nie pracuje jak naley, oraz maj miejsce sytuacje
wymienione niej, prosimy wy�czy zasilanie urzdzenia i skontaktowa si ze sprzedawc.
• Gdy regularnie uaktywnia si wyłcznik rónicowo - prdowy lub bezpiecznik; • Gdy podczas chłodzenia / osuszania z urzdzenia kapie woda; • Gdy
podczas pracy z urzdzenia dochodz dziwne dwiki; • Gdy miga lampka kontrolna zlokalizowana na jednostce wewntrznej.
Symptomy opisane w tabeli niej nie wiadcz o awarii lub uszkodzeniu urzdzenia.
Z urzdzenia dochodz dwiki przypominajce
bulgotanie.

Dwiki przypominajce szmer przepływajcej wody lub bulgotanie mog da si słysze, w
momencie, gdy urzdzenie zaczyna funkcjonowa, gdy podczas pracy urzdzenia włczana lub
wyłczana jest sprarka oraz gdy zatrzymywana jest praca urzdzenia. Odgłosy te s
spowodowane ruchem czynnika chłodniczego w rurocigach chłodniczych.

Dwiki przypominajce bulgotanie dochodz z
zatrzymanej jednostki wewntrznej.

Dwiki te s spowodowane ruchem zaworów czynnika chłodniczego oraz innych elementów
sterowania prac systemu klimatyzacji.

Powietrze nawiewane z jednostki wewntrznej ma
specyficzny zapach.

Powietrze wydmuchiwane z klimatyzatora podczas pracy moe mie specyficzny zapach,
spowodowany przylegajcymi do filtrów czsteczkami tytoniu lub kosmetyków, itp.

Podczas pracy z jednostki wewntrznej wydmuchiwane
s białe opary.

Z jednostki wewntrznej mog by wydmuchiwane białe opary, gdy system klimatyzacji jest
uywany w rodowisku, w którym wystpuje wysokie stenie oparów oleju oraz tłuszczu, jak na
przykład, w restauracjach. W takim przypadku, w celu wyeliminowania tego symptomu, naley
skonsultowa si ze sprzedawc urzdzenia oraz wyczyci wymiennik ciepła.

Podczas chłodzenia urzdzenie przełcza si na tryb
wentylacji.

Urzdzenie moe podczas pracy w trybie chłodzenia automatycznie przełczy si na tryb
wentylacji, w celu zapobieenia tworzenia si szronu na powierzchniach wymiennika ciepła. Po
krótkim okresie pracy w trybie wentylacji urzdzenie automatycznie powróci do trybu chłodzenia.

Wentylator jednostki wewntrznej nie przestaje działa
po zatrzymaniu pracy urzdzenia w trybie ogrzewania.

Wentylator jednostki wewntrznej moe pracowa nawet przez 450 sekund po zatrzymaniu pracy
urzdzenia w trybie ogrzewania. Ma to na celu odprowadzenie ciepła z wntrza jednostki
wewntrznej.

UWAGA

Dopóki wentylator pracuje, nie wy�cza zasilania urzdzenia.

CZYSZCZENIE KLIMATYZATORA
•

Wytrze klimatyzator such, mikk szmatk. Gdy klimatyzator jest
bardzo zabrudzony, mona go wytrze mikk szmatk zwilon w
letnim roztworze wody z dodatkiem naturalnego detergentu, a nastpnie
szmatk zwilon w czystej wodzie.

POD KONIEC SEZONU
(a take po d�ugim okresie uytkowania
•

Wyłczy urzdzenie i odłczy zasilanie.
Urzdzenie pobiera kilkanacie wat mocy, nawet gdy jest wyłczone i
nie pracuje.

•

Umy filtr powietrza i zamontowa go z powrotem w urzdzeniu.

•

Wyczyci zarówno jednostk wewntrzn, jak i zewntrzn.

NA POCZTKU SEZONU
(a take po d�ugim okresie nie uytkowania
•

Upewni si, e adne przedmioty nie blokuj przepływu powietrza w
pobliu krat wlotowych i wylotowych jednostki wewntrznej i
zewntrznej.

•

Sprawdzi filtr powietrza. Jeli jest brudny, umy go i zamontowa w
urzdzeniu.

•

W�czy zasilanie urzdzenia na 6 godzin przed w�czeniem
urzdzenia i rozpoczciem przez nie pracy.

Systemu klimatyzacji nie da si ponownie włczy
natychmiast po zatrzymaniu jego pracy.

Po wyłczeniu lub odłczeniu zasilania urzdzenie jest zablokowane przez 3 minuty i nie włcza
si nawet po naciniciu przycisku ON/OFF. Chroni to sprark przed uszkodzeniem (w tym
czasie działa wentylator jednostki wewntrznej).

Nawiew nie działa podczas osuszania.

Podczas osuszania, obroty wentylatora w jednostce wewntrznej mog obniy si, a nawet
praca wentylatora moe zosta zatrzymana, aby zapobiec drastycznemu spadkowi temperatury i
wzrostowi wilgotnoci.

Wahadłowa kierownica powietrza porusza si, mimo e
urzdzenie nie pracuje.

Kierownica automatycznie wykonuje dwa wahadłowe ruchy w momencie włczenia zasilania. Nie
wiadczy to o awarii urzdzenia. Ponadto, kierownica automatycznie ustawia si w połoeniu
poziomym podczas fazy przygotowania do ogrzewania (na wywietlaczu wywietlany jest
komunikat „HEAT PREPARATION”.

Podczas ogrzewania z jednostki zewntrznej wydobywa
si para wodna i woda.

Woda i para wodna wydostaje si podczas fazy odszraniania, której celem jest usunicie szronu
tworzcego si na powierzchniach wymiennika ciepła jednostki podczas ogrzewania.

Wentylator jednostki zewntrznej nie działa, mimo e
urzdzenie pracuje.

Obroty wentylatora s automatycznie regulowane w zalenoci od temperatury otoczenia. W
przypadku ogrzewania praca wentylatora moe zosta zatrzymana przy wysokiej temperaturze
otoczenia, a w przypadku chłodzenia - przy niskiej temperaturze otoczenia. Ponadto, wentylator
nie działa podczas odszraniania.

UWAGA

Wentylator, mimo e jest zatrzymany, moe si nagle w�czy. Dlatego,
gdy wentylator nie pracuje, w otwór wlotowy nie wolno wk�ada palców ani
adnych przedmiotów.
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Gdy włczona jest funkcja automatycznego włczania urzdzenia po zaniku zasilania, naley pamita, aby zatrzyma prac urzdzenia przed odłczeniem
zasilania. (Gdy zasilanie zostanie odłczone, podczas gdy urzdzenie pracuje, wentylator jednostki wewntrznej włczy si natychmiast po włczeniu
zasilania. Ponadto, jednostka zewntrzna zacznie pracowa po upływie 3 minut po włczeniu zasilania.


Symptomy opisane w tabeli niej nie wiadcz o awarii lub uszkodzeniu urzdzenia.
Słycha delikatne trzeszczenie.

Jest ono spowodowane rozszerzaniem i kurczeniem si plastikowej elementów obudowy pod
wpływem ciepła, oraz ocieraniem si ich o siebie.

Słycha syczenie podczas odszraniania oraz po
zatrzymaniu pracy urzdzenia

Jest ono spowodowane ruchem zaworów czynnika chłodniczego lub elementów elektrycznych

Urzdzenie włcza si automatycznie natychmiast po
włczeniu zasilania

Gdy włczona jest funkcja automatycznego włczania urzdzenia, to po przywróceniu zasilania
po przerwie w zasilaniu, urzdzenie automatyczni wznawia działanie z tymi samymi ustawieniami,
jakie były aktywne w momencie wyłczenia zasilania.
 patrz niej

Nie mona zmieni nastawy temperatury (na
wywietlaczu wskazanie nastawy temperatury miga)


UWAGA








Gdy zablokowana jest funkcja zmiany nastawy temperatury za pomoc sterownika, nie da si
zmieni nastawy temperatury, mimo naciskania przycisków  oraz 
 patrz informacje z prawej strony

Systemu nie da si obsługiwa przy uyciu sterownika
bezprzewodowego, urzdzenie nie reaguje na sygnały
wysyłane ze sterownika bezprzewodowego i miga
lampka kontrolna zlokalizowana na jednostce
wewntrznej.

Gdy działanie systemu jest regulowane przez inny centralny sterownik i obsługa systemu za
pomoc sterownika bezprzewodowego jest zablokowane, to systemu nie da si obsługiwa przy
uyciu sterownika bezprzewodowego.

Podczas obsługi systemu przy uyciu sterownika
przewodowego, system nie reaguje na sygnały i miga
lampka "centralnego sterowania"

Czy nie jest wywietlany komunikat „”central controlling” (centralne sterowanie) lub "central"
(centralny)?
Gdy system jest obsługiwany za pomoc zakupionej oddzielnie centralki sterowania, nie bdzie
reagował na sygnały wysłane ze sterownika przewodowego.


SYTUACJE, W KTÓRYCH WYWIETLANY JEST KOMUNIKAT

PREPARATION OF HEATING”

Komunikat
(PRZYGOTOWANIE DO TRYBU OGRZEWANIA) jest wywietlany na wywietlaczu sterownika w
nastpujcych sytuacjach:
W przypadku sterownika bezprzewodowego, gdy lampka kontrola na jednostce wewntrznej zacznie miga na zielono.
Na wywietlaczu sterownika przewodowego wywietlana jest nastawa temperatury i komunikat o przygotowaniu do ogrzewania.
•
W momencie rozpoczcia trybu ogrzewania
Aby zapobiec nawiewowi zimnego powietrza, nawiew powietrza do pomieszczenia moe by zablokowany; zaley to od
temperatury w pomieszczeniu w momencie rozpoczcia fazy ogrzewania. W takiej sytuacji naley zaczeka, a urzdzenia
samo przełczy si na tryb normalnego ogrzewania.
•
Podczas odszraniania (realizowanego podczas trybu ogrzewania)
Gdy istniej warunki do łatwego powstawania szronu na powierzchni wymiennika ciepła jednostki zewntrznej, operacja
ogrzewania jest automatycznie zatrzymywana. W takiej sytuacji, co godzin na około 5 – 10 minut przestaj działa wentylatory
jednostki wewntrznej i zewntrznej, w celu wykonania odszraniania. Po wykonaniu odszraniania urzdzenie automatycznie
powraca do normalnego działania.



Działanie wymienionych niej przycisków mona zablokowa. Po zablokowaniu, gdy przycisk zostanie nacinity, przypisana do niego
, po
funkcja nie zostanie wykonana, natomiast na wywietlaczu zostanie wywietlony komunikat
czym wywietlacz powróci do stanu pocztkowego.
przycisk

ON/OFF

przyciski
przycisk

TEMP
LOUVER

przycisk

MODE

przycisk

FAN SPEED

przycisk

TIMER





Aby bezawaryjnie i bezpiecznie uytkowa klimatyzator przez długi czas, prosimy zwraca uwag na wymienione niej punkty.
Nie wykonywa samodzielnie instalacji urzdzenia, lecz powierzy j wykwalifikowanym pracownikom sprzedawcy lub dystrybutora lub autoryzowanym
instalatorom.

ODPOWIEDNIE MIEJSCE MONTAU
Czy urzdzenie zainstalowano w miejscu, w którym istnieje dobra wentylacja?
Sprawdzi, czy przed urzdzeniem nie ma adnych przeszkód utrudniajcych sprawn wentylacj i działanie urzdzenia? Jeli s, to nastpi spadek
wydajnoci urzdzenia oraz wzronie poziom hałasu emitowanego podczas pracy.
Nie montowa urzdzenia w miejscach, w których zimne lub ciepłe powietrze nawiewane przez wentylator jednostki zewntrznej oraz hałas wytwarzany
podczas pracy urzdzenia mogłyby przeszkadza ssiadom.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
! UWAGA
Dopilnowa prawid�owego wykonania uziemienia urzdzenia.

Nigdy nie wolno podłcza przewodów uziemiajcych do przewodów gazowych, wodocigowych, instalacji odgromowej ani uziemienia
telefonów. Nieprawidłowe wykonanie uziemienia grozi poraeniem prdem.
Konieczno zainstalowania wy�cznika rónicowo – prdowego.
Nie zainstalowanie wyłcznika rónicowo – prdowego moe doprowadzi do poraenia prdem.
Podłczenie urzdzenia do instalacji elektrycznej oraz uziemienie urzdzenia moe by wykonane wyłcznie przez wykwalifikowanych elektryków
posiadajcych stosowne uprawnienia. Ponadto, naley zwróci uwag, czy:
 Przewody instalacji elektrycznej s odpowiednie do podłczenia urzdzenia?
 Sterownik przewodowy urzdzenia jest prawidłowo zainstalowany?
•
Czy koce przewodów z usunit izolacj s podłczone do zacisków za pomoc odpowiednich rub dostarczonych z urzdzeniem?
•
Czy wizka przewodów sterowania jest zamocowana przy uyciu specjalnych zacisków dostarczonych razem ze sterownikiem przewodowym?
•
Czy sterownik przewodowy jest zamontowany na takiej wysokoci, e nie jest dostpny dla dzieci?

! UWAGA


ZASADY PRACY URZDZENIA W TRYBIE OGRZEWANIA
•

Pompa ciep�a
W urzdzeniu z pomp ciepła, ciepło jest pobierane z powietrza zewntrznego i przenoszone poprzez układ chłodniczy do wewntrz pomieszczenia w ten
sposób je ogrzewajc.
Odszranianie
W klimatyzatorach z pomp ciepła pracujcych w trybie ogrzewania, na powierzchni wymiennika ciepła jednostki zewntrznej tworzy si szron, gdy spada
temperatura na zewntrz. Gdy powstały szron nie zostanie usunity spowoduje zmniejszenie wydajnoci grzewczej. Aby do tego nie dopuci, operacja
ogrzewania jest automatycznie przerywana i urzdzenie realizuje operacj odszraniania. Podczas realizacji odszraniania zatrzymywany jest przepływ
powietrza przez jednostk zewntrzn i wewntrzn, a na wywietlaczu sterownika pojawia si komunikat "heating / defrost" (ogrzewanie / odszranianie).
Temperatura zewntrzna a wydajno grzewcza
Wydajno grzewcza pompy ciepła, w któr wyposaony jest klimatyzator, spada wraz ze spadkiem temperatury zewntrznej. Gdy temperatura na
zewntrz spadnie do bardzo niskiej wartoci, wydajno grzewcza klimatyzatora moe nie by wystarczajca do ogrzania pomieszczenia i naley
wówczas zastosowa inne ródła ogrzewania.
Czas potrzebny do podniesienia temperatury w pomieszczeniu
Klimatyzator wyposaony w system grzewczy z pomp ciepła w celu ogrzania pomieszczenia wymusza cyrkulacj powietrza. Dlatego urzdzenie
potrzebuje troch czasu na podniesienie temperatury powietrza w pomieszczeniu. W bardzo zimne dni zaleca si odpowiednio wczeniej włczy
ogrzewanie.
Gdy podczas ogrzewania zadzia�a urzdzenie regulujce temperatur w pomieszczeniu
Gdy temperatura w pomieszczeniu wzronie i zadziała urzdzenie, które j reguluje, automatycznie zostanie zmniejszony nawiew powietrza. Gdy na
skutek tego temperatura w pomieszczeniu spadnie, urzdzenie automatycznie powróci do trybu normalnego ogrzewania.

•

•

•

•


UWAGA
Uywajc sterownika przewodowego, mona włczy funkcj automatycznego włczania urzdzenia po zaniku zasilania. Funkcja automatycznego włczenia
po zaniku zasilania jest fabrycznie włczona. Skonsultowa ze sprzedawc, czy powinna zosta wyłczona?
 Co to jest funkcja automatycznego w�czenia po zaniku zasilania?
• Funkcja ta polega na pamitaniu przez urzdzenie aktualnych parametrów pracy w chwili jego wyłczenia spowodowanego zanikiem zasilania. Po
przywróceniu zasilania urzdzenie rozpoczyna prac z tymi samymi ustawieniami, z którymi pracowało przed zanikiem zasilania. Gdy urzdzenie było
zatrzymane przed zanikiem zasilanie, po jego przywróceniu równie bdzie zatrzymane.
• Jednak naley pamita, e na skutek awarii zasilania wymienione niej ustawienia zostan skasowane:
 Ustawienia programatora czasowego (TIMER-a). Jednak ustawienia programatora czasowego funkcji (SLEEP TIMER) zostan przywrócone po
przywróceniu zasilania. Ustawienia programu tygodniowego zostan take przywrócone, przy czym wszystkie dni tygodnia bd ustawione jako dni
witeczne, W takim przypadku, aby przywróci program tygodniowy do stanu sprzed awarii zasilania, naley anulowa ustawienia wszystkich dni
tygodnia jako dni witecznych.
 Kierownica powietrza zatrzyma si w połoeniu poziomym..

ZMIANA MIEJSCA INSTALACJI
! UWAGA
Jeli urzdzenie ma by przeniesione w inne miejsce, skontaktowa si z autoryzowanym instalatorem.

Nieprawidłowy monta systemu klimatyzacji moe skutkowa wyciekiem czynnika chłodniczego, poraeniem prdem, poarem, itp.

KONSERWACJA URZDZENIA
W zalenoci od warunków i rodowiska pracy wydajno urzdzenia moe z czasem si zmniejszy, w miar jak w jego wntrzu bdzie gromadził si kurz i
pył. Jest to proces, nastpuje w trakcie sezonu uytkowania (około roku). Dlatego, oprócz regularnej konserwacji zaleca si przeprowadza profilaktyczn
kontrol i konserwacj urzdzenia. Zaleca si skontaktowa si ze sprzedawc lub dystrybutorem urzdzenia, w celu wykonywania okresowych kontroli i
konserwacji urzdzenia. (Usługa ta jest odpłatna.)


UWAGA



System klimatyzacji powinien by uywany w niej wymienionych warunkach pracy. Uruchamianie systemu w warunkach lecych poza
dopuszczalnymi zakresami moe spowodowa włczenie zabezpiecze, które zapobiegaj wadliwemu działaniu urzdzenia.

Warunki pracy
Operacje

Ch�odzenie
Osuszanie

Temperatura w pomieszczeniu
Oko�o
21 – 32°°C
Długotrwałe uytkowanie, gdy temperatura
w pomieszczeniu jest nisza od 21°C
moe powodowa kondensacj pary
wodnej na powierzchni jednostki
wewntrznej i skapywanie z niej wody.

Oko�o
27°°C lub mniejsza
Ogrzewanie

Temperatura na zewntrz

Wilgotno powietrza w
pomieszczeniu
Oko�o 80% lub mniejsza

Oko�o
− 15 –do 43°°C

Długotrwałe uytkowanie w pomieszczeniu
o wilgotnoci przekraczajcej 80% moe
powodowa kondensacj pary wodnej na
kracie nawiewu powietrza i skapywanie z
niej wody.

Oko�o
− 15 do 21°°C
Gdy temperatura na zewntrz jest niska,
wydajno grzewcza urzdzenia ulega
obnieniu i ogrzewanie moe by
nieskuteczne.

(UWAGA): Warunki pracy urzdzenia mog by róne dla rónych modeli (prosimy o sprawdzenie danych na ten temat w katalogu).

UWAGA
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