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UWAGA  
·  Przed instalacj �  wyrobu nale � y dok
adnie 

przeczyta �  ca
 �  instrukcj � . 
·  Prace instalacyjne musz �  by�  wykonane zgodnie  

z pa� stwowymi przepisami elektrycznymi 
wy
 � cznie przez osoby upowa � nione. 

·  Po przeczytaniu instrukcji instalacji nale � y j �  
zachowa �  do wykorzystania w przysz
o � ci 
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Ostrze � enia dotycz � ce bezpiecze � stwa 
·  Instalacja wymaga odpowiednich umiej� tno� ci i powinna by�  przeprowadzone przez pracowników serwisu lub 

innych jednostek wyspecjalizowanych w instalowaniu i uznawanych przez nasz�  firm� .  

·  LG nie zapewnia nieodp
atnego serwisu w przypadku wyst� pienia jakichkolwiek problemów po 
przeprowadzeniu instalacji przez osoby nie posiadaj� ce odpowiednich kwalifikacji. 

·  W celu unikni� cia nieoczekiwanych zagro� e�  i strat nale� y przestrzega�  nast� puj� cych ostrze� e�  
dotycz� cych bezpiecze� stwa. 

 OSTRZE� ENIE 
: Je� li u� ytkownik nie przestrzega obowi� zkowych zalece� , mo� e to spowodowa�  � mier�  

lub powa� ne okaleczenie. 

 UWAGA 
:  Je� li u� ytkownik nie przestrzega obowi� zkowych zalece� , mo� e to spowodowa�  

skaleczenie lub uszkodzenie przedmiotów. 

 
:  Ostrze� enie i Uwaga s
u��  do zwrócenia uwagi u� ytkownika na potencjalne niebezpiecze� -

stwo. Nale� y je dok
adnie przeczyta�  i przestrzega� , aby zapobiec wyst� pieniu wypadku. 

 

:  Ostrze� enie i Uwaga s�  umieszczone w niniejszej instrukcji i na samym wyrobie, aby 
pomóc chroni�  u� ytkownika przed niebezpiecze� stwem. 

 OSTRZE� ENIE 
�  Instalacja 
Instalacj �  wyrobu nale � y zleca �  
serwisowi lub wyspecjalizowa-
nym jednostkom.  
 
·  Mo� e to by�  przyczyn�  po� aru, 

pora� enia pr� dem elektrycznym, 
wybuchu lub zranienia osób. 

W przypadku zmiany instalacji 
ju �  zainstalowanego wyrobu, 
nale� y j �  zleca �  serwisowi lub 
wyspecjalizowanym jednostkom.  
·  Mo� e to by�  przyczyn�  po� aru, 

pora� enia pr� dem elektrycznym, 
wybuchu lub zranienia osób. 

Nie wolno dowolnie 
demontowa � , naprawia �  ani 
modyfikowa �  wyrobu. 
 
·  Mo� e to by�  przyczyn�  po� aru lub 

pora� enia pr� dem elektrycznym. 

 
�  U� ytkowanie 
Nie umieszcza �  w pobli � u 
wyrobu materia
ów 
atwopalnych.  
 
·  Mo� e to by�  przyczyn�  po� aru. 

Nie dopuszcza � , aby woda 
dostawa
a si �  do wyrobu. 
 
·  Mo� e to by�  przyczyn�  pora� enia 

pr� dem elektrycznym lub 
uszkodzenia wyrobu. 

Nie nara � a�  wyrobu na wstrz � sy.  
 
 
·  Mo� e to spowodowa�  

uszkodzenie wyrobu. 

 
W przypadku zawilgocenia wyrobu zwróci �  si �  do 
serwisu lub wyspecjalizowanej jednostki.  
·  Mo� e to by�  przyczyn�  po� aru lub pora� enia pr� dem 

elektrycznym. 

Nie uderza �  wyrobu ostrymi an i szpiczastymi 
przedmiotami.  
·  Mo� e to spowodowa�  uszkodzenie wyrobu na skutek 

zniszczenia cz�� ci. 

 

 UWAGA 
�  U� ytkowanie 
Nie czy � ci �  wyrobu przy po mocy 
agresywnych � rodków, jak np. 
rozpuszczalnik. U � ywa�  mi � kkiej 
� ciereczki. 
·  Mo� e to by�  przyczyn�  po� aru lub 

deformacji wyrobu. 

Nie naciska �  zbyt mocno na 
ekran ani nie naciska �  dwóch 
przycisków. 
 
·  Mo� e to by�  przyczyn�  

uszkodzenia wyrobu lub jego 
nieprawid
owego dzia
ania. 

Nie dotyka �  ani nie ci � gn��  za 
przewód mokrymi r � koma. 
 
 
·  Mo� e to spowodowa�  

uszkodzenie wyrobu lub 
pora� enie pr� dem elektrycznym. 
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Opis cz �� ci 
Nazwy i funkcje elementów zdalnego sterownika  
 

 
Etykiet�  informacyjn�  naklei�  wewn� trz pokrywy. 
Mo� na wybra�  odpowiedni j� zyk zale� nie od 
kraju instalacji. 

 

1. Ekran wskazuj � cy stan pracy  

2. Przycisk ustawiania temperatury 

3. Przycisk pr � dko � ci wentylatora  

4. Przycisk w
 � czenia/ wy
 � czenia  

5. Przycisk wyboru trybu pracy 

6. Odbiornik bezprzewodowego zdalnego 
sterownika 
·  Niektóre wyroby nie odbieraj�  sygna
ów 

bezprzewodowych. 

7. Przycisk kierunku nawiewu powietrza  

8. Przycisk funkcji dodatkowej  

9. Przycisk ustawie �  funkcji  

10. Przycisk wentylacji 

11. Przycisk programowania  

12. Przyciski w gór � / w dó
/ prawo/ lewo  
·  W celu sprawdzenia temperatury 

wewn� trznej nacisn��  przycisk . 

13. Przycisk temperatury pomieszczenia  

14. Przycisk ustawiania/ anulowania  

15. Przycisk wyj � cia z opcji  
 
�  W zale� no� ci od typu wyrobu, niektóre funkcje mog�  nie by�  obs
ugiwane ani wy� wietlane. 
 
 

Wyposa � enie 
 

 

 
  

Przewód po
� czeniowy  
(1 szt., 10m) 

Wkr� t  
(4 szt.) 

Instrukcja  
obs
ug/ instalacji 

Etykieta informacyjna  
(8 szt. – 8 j� zyków) 
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Instrukcja instalacji 
 
1. P
ytk �  instalacyjn �  zdalnego sterownika umie � ci �  w wybranym miejscu i przymocowa �  za pomoc �  

do
 � czonych wkr � tów.  
- Nale� y uwa� a� , aby przy mocowaniu nie zniekszta
ci�  p
ytki instalacyjnej zdalnego sterownika, poniewa�  

mo� e to by�  przyczyn�  nieprawid
owego monta� u sterownika. Je� li stosowana jest podk
adka 
wyrównuj� ca, nale� y dok
adnie dopasowa�  do niej p
ytk�  instalacyjn�  zdalnego sterownika. 

 

 
 
 
2. Przewody biegn � ce do przewodowego zdalnego sterownika mo � na u
o � y�  w trzech kierunkach.  

- Kierunek u
o� enia: powierzchnia � ciany, w gór� , w prawo 
- Je� li przewód do zdalnego sterownika jest uk
adany w gór�  lub z prawej strony, nale� y wykorzysta�  

otwory do przeprowadzenia przewodów. 
 
 

�  Odkry�  otwory do prowadzenia przewodów za pomoc�  ostro zako� czonego narz� dzia. 
 
 
 
(1) Prowadzenie przewodów do powierzchni � ciany 
(2) Otwór do prowadzenia przewodów w gór�  
(3) Otwór do prowadzenia przewodów z prawej strony 

 

 
 

<Otwory  do prowadzenia przewodów> 
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3. Po zamocowani u górnej cz �� ci zdalnego 

sterownika do p
ytki instalacyjnej, jak 
pokazano na rysunku obok, nacisn ��  na jego 
doln �  cz��� , aby zamontowa �  sterownik na 
p
ytce.  
- Nale� y po
� czy�  sterownik i p
ytk�  instalacyjn�  tak, 

aby nie by
o mi� dzy nimi � adnych szczelin u góry, u 
do
u, z prawej i lewej strony. 

 
 

<Kolejno ��  monta � u> 

 
 

Do demonta � u zdalnego st erownika z p
ytki 
instalacyjnej u � y�  wkr � taka, jak pokazano na 
rysunku po prawej. Nale � y w
o � y�  go w dolny 
otwór, a nast � pnie go obróci �  i od
 � czy�  
zdalny sterownik. 
- S�  dwa otwory s
u�� ce do od
� czania zdalnego 

sterownika. Ka� dy z nich nale� y od
� cza�  oddzielnie. 
- Przy od
� czaniu zdalnego sterownika nale� y uwa� a� , 

aby nie uszkodzi�  jego wewn� trznych cz�� ci. 
 

<Kolejno ��  demonta � u> 

 
 
 
4. Za pomoc �  przewodu po
 � czeniowego po
 � czy�  jednostk �  wewn � trzn �  ze zdalnym sterownikiem.  
 

 
 
 

5. Gdy odleg
o ��  pomi � dzy zdalnym sterownikiem, a jednostk �  wewn � trzn �  przekracza 10m, nale � y 
u� y�  przewodu przed
u � aj� cego.  

 

 UWAGA 
Przy instalacji zdalnego sterownika nie nale � y zabudowywa �  go w � cian � . 
(Mo� e to spowodowa �  uszkodzenie czujnika temperatury.) 
Nie instalowa �  przewodu d
u � szego ni �  50m. 
(Mo� e to powodowa �  b
� dy komunikacji.) 
·  W celu zapewnienia prawid
owej instalacji, podczas instalowania przewodu przed
u� aj� cego sprawdzi�  

kierunek po
� czenia z
� cza po stronie zdalnego sterownika i po stronie jednostki. 
·  Je� li przewód przed
u� aj� cy zostanie zainstalowany w odwrotnym kierunku, nie b� dzie mo� na pod
� czy�  

z
� czy. 
·  Specyfikacja przewodu przed
u� aj� cego: 2547 1007 22# 2, 3-� y
owy, ekranowany. 

 

Sprawdzi�  prawid
owo��  
po
� czenia z
� cza. 

Przewód po
� czeniowy 

do jedn . 
wewn. 
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Sterowanie grupowe  

       MASTER        SLAVE              SLAVE 
1. W przypadku 
 � czenia wi � cej ni �  

jednej jednostki wewn � trznej do 
jednego przewodowego zdalnego 
sterownika, po
 � czenie nale � y 
wykona �  zgodnie z rysunkiem 
przedstawionym po prawej stronie.  

·  Je� li jednostka nie jest sterowana 
lokalnie, nale� y j�  ustawi�  jako 
jednostk�  podrz� dn�  – „Slave”  
(opis ustawie�  - str. 19). 

·  W sprawie sterowania lokalnego 
zapozna�  si�  z instrukcj�  obs
ugi 
wyrobu. 

 

Pod
� czenie do 16 jednostek wewn� trznych   
do jednego zdalnego sterownika 

W przypadku sterowania wieloma jednostkami wewn � trznymi poprzez funkcj �  sterowania lokalnego  
za pomoc �  jednego zdalnego sterownika, nale � y zmieni �  ustawienia „Master/Slave” jednostek wewn � trznych. 

- Dla wyrobów  typu kasetonowego i kana
owego zmieni�  nale� y ustawienie prze
� cznika na wewn� trznej p
ytce PCB: 

 
prze
� cznik nr 3 OFF: Master 

(domy� lne ustawienie fabryczne) 

  
prze
� cznik nr 3 ON: Slave 

- Dla wyrobów typu � ciennego i stoj� cych ustawienia Master/Slave nale� y zmieni�   za pomoc�  bezprzewodowego zdalnego 
sterownika. (Szczegó
y - patrz instrukcja obs
ugi bezprzewodowego zdalnego sterownika.)  

Po zako� czeniu konfiguracji „Master/Slave” jednostek wewn� trznych nale� y je zarejestrowa�    
poprzez  wy
� czenie ich zasilanie i ponowne w
� czenie po up
ywie 1 minuty. 

  UWAGA  
 

�  W przypadku sterowania grupowego niektóre funkcje, wy
� czaj� c podstawowe ustawienia trybów pracy, poziomu 
wentylatora (min./� r./maks.), blokad�  zdalnego sterownika i ustawienia czasu, mog�  by�  ograniczone. 

�  Maksymalna liczba sterowanych jednostek nie mo� e przekroczy�  16. 
�  	 � czna d
ugo��  przewodu sygna
owego nie mo� e przekroczy�  50 metrów. 
�  W celu 
� czenia jednostek nale� y u� y�  przewodu tej samej klasy i przekroju co orygina
,  

tj. ekranowany przewód , typu linka o przekroju 0,5 mm2. 
�  Mo� liwe jest zamówienie opcjonalnego okablowania do kontroli grupowej – model PZCWRCG3  
 (szczegó
y w katalogu Akcesoria) 
 

 
2. W przypadku 
 � czenia dwóch lub wi � kszej 

ilo � ci przewodowych zdalnych sterowników 
do jednego klimatyzatora, po
 � czenie nale � y 
wykona �  zgodnie z rysunkiem 
przedstawionym po prawej stronie. 

·  W przypadku 
� czenia wi� cej ni�  dwóch 
przewodowych zdalnych sterowników do 
jednego klimatyzatora, jeden z przewodowych 
zdalnych sterowników nale� y ustawi�  jako 
nadrz� dny „Master”, a wszystkie pozosta
e 
jako podrz� dne „Slave” (opis ustawie�  - str. 
18). 

·  W przypadku takiej instalacji, jak 
przedstawiona na rysunku po prawej, nie jest 
mo� liwe sterowanie grupowe.  

·  Szczegó
owe informacje znajduj�  si�  w 
instrukcji wyrobu. 

 

Jednoczesne pod
� czenie  
2 przewodowych zdalnych sterowników 

 

�  Przy sterowaniu grupowym nale� y ustawi�  Master/Slave zdalnego sterownika. Szczegó
y dotycz� ce 
sposobu ustawienia „Master/ Slave” znajduje si�  w rozdziale instrukcji dotycz� cym instalacji (str. 18). 
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Ustawienia instalacyjne – tryb ustawie �  instalacyjnych 
 

 UWAGA  
Tryb ustawie �  instalacyjnych jest przeznaczony do ustawienia szc zegó
ów funkcji zdalnego sterownika. 
Je� li ustawienia instalacyjne nie zostan �  poprawnie skonfigurowane, mo � e to powodowa �  problemy  
z wyrobem, zranienie u � ytkownika lub zniszczenie mienia. Czynno � ci te musz �  by�  wykonane przez 
instalatora z uprawnieniami. Wszelkie instalacje lu b zmiany przeprowadzone przez osob �  nie 
posiadaj � c�  uprawnie �  s�  wykonywane na jej odpowiedzialno �� . W takiej sytuacji nie b � dzie 
� wiadczony nieodp
atny serwis.  

 
 

1 W celu wej� cia w tryb ustawie�  instalacyjnych nacisn��  

na 3 sekundy przycisk .  
- Je� li przycisk pozostanie wci� ni� ty zbyt krótko, 

nast� pi wej� cie w tryb ustawie�  u� ytkownika. Nale� y 
zwróci�  uwag� , aby naci� ni� cie trwa
o d
u� ej ni�  3 
sekundy. 

 

2 Po wej� ciu w tryb ustawie�  instalacyjnych, u do
u 
ekranu LCD wy� wietlany jest kod funkcji. 

 
 Kod funkcji  Warto��  

 
 

• W zale� no� ci od funkcji wyrobu, niektóre opcje mog�  nie by�  wy� wietlane lub mog�  si�  ró� ni�  nazwy menu. 
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<Tabela kodów funkcji instalacji - klimatyzacja>  
 
1) Wyroby klimatyzacyjne ogólnego przeznaczenia 

L.p. Funkcja Kod Warto ��  

1 Uruchomienie próbne 01 01: ustawienie 

2 Ustawienie adresu 02 00~FF: adres 

3 Warto��  E.S.P. 03 

<Krok ESP> 
01: bardzo ma
y 
02: ma
y 
03: � redni 
04: du� y 
05: bardzo du� y 

<Warto��  ESP> 
0 ~ 255 

<Przyk
ad> 

 
 

kod funkcji krok ESP warto��  ESP 

4 Termistor 04 
01: zdalny 
02: wewn� trzny 
03: 2TH (2 termistory)  

5 Wysoko��  sufitu 05 

01: � rednia 
02: ma
a 
03: wysoka 
04: bardzo wysoka 

6 Ci� nienie statyczne 06 

01: V-H 
02: F-H 
03: V-L 
04: F-L 

7 Ustawienie grupy 07 
00: slave 
01: master 

8 Ustawienie zale� no� ci 08 
00: slave 
01: master 

9 
Styki bezpr� dowe  

(Dry contact) 
09 

00: automatyczne-wy
� czone 
01: automatyczne-w
� czone 

10 
Wy
� czenie opó� nienia  

3-minutowego  
10 01: ustawione  

11 Stan strefy 11 
01: zmienna 
02: sta
a  

12 
Prze
� czenie skali 

Celsjusza/ Fahrenheita 
12 

00: skala Celsjusza 
01: skala Fahrenheita (optymalizacja tylko dla USA) 

13 Typ strefy 13 00: sterownik strefy 
01: sterownik si
ownika  

14 Numer strefy 14 02~04 (numer strefy) 

15 Oczyszczanie plazmowe 20 

00: funkcja nie zainstalowana 
01: funkcja zainstalowana 

16 Grza
ka elektryczna 21 

17 Nawil� acz 22 

18 Podnoszona kratka 23 

19 Zestaw wentylacji 24 

 
�  W zale� no� ci od funkcji wyrobu, niektóre opcje mog�  nie by�  wy� wietlane. 
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<Tabela kodów funkcji instalacji - wentylacja>  
 
2) Wyroby wentylacyjne ogólnego przeznaczenia  

L.p. Funkcja Kod Warto ��  

1 Uruchomienie próbne 01 01: ustawienie 

2 Ustawienie adresu 02 00~FF: adres 

3 ESP SA (wlot powietrza) 03 
<Poziom ESP> 
 

01: niski 
02: wysoki 
03: bardzo wysoki 

<Warto��  ESP> 
 

 
0 ~ 255 

 <Przyk
ad> 

 
4 ESP EA (wylot powietrza) 04 

 kod funkcji krok ESP warto��  ESP 

5 Kierunek wyrobu 05 
01: normalny 
02: odwrotny  

6 
Priorytet szybkiego 

od� wie� ania 
06 

01: najpierw wlot powietrza 
02: najpierw wylot powietrza  

7 Ustawienie master/ slave 07 
00: slave 
01: master 

8 Ustawienie zale� no� ci 08 00: slave 
01: master 

9 
Styki bezpr� dowe  

(Dry contact) 
09 

00: automatyczne-wy
� czone 
01: automatyczne-w
� czone 

10 
Wy
� czenie opó� nienia  

3-minutowego  
10 01: ustawione  

11 Stan strefy 11 
01: zmienna 
02: sta
a  

12 
Nawil� anie dla pojedynczej 

wentylacji 
12 

00: nie stosowane 
01: stosowane 

13 
Nawil� anie dla wentylacji w 

trybie ogrzewania 
13 

00: automatyczne 
01: r� czne 

 
�  W zale� no� ci od funkcji wyrobu, niektóre opcje mog�  nie by�  wy� wietlane. 
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Ustawienia instalacyjne – uruchomienie próbne 
Po zainstalowaniu wyrobu nale� y przeprowadzi�  uruchomienie próbne.  
Szczegó
y dotycz� ce tej operacji znajduj�  si�  w instrukcji dla wyrobu. 
 

1 W celu wej� cia w tryb ustawie�  instalacyjnych nacisn��  

na 3 sekundy przycisk .  
- Je� li przycisk postanie wci� ni� ty zbyt krótko, nast� pi 

wej� cie w tryb ustawie�  u� ytkownika. Nale� y zwróci�  
uwag� , aby naci� ni� cie trwa
o d
u� ej ni�  3 sekundy. 

- Dla wyrobów RAC (klimatyzatory pokojowe typu Split) 
nale� y anulowa�  lewy i prawy kierunek nawiewu. 

 
  Kod funkcji  Ustawienie 
 

2 W lewej dolnej cz�� ci okna wy� wietlacza miga 
wskazanie ‘01’.  

 

 
 

3 W celu rozpocz� cia testu nacisn��  przycisk . 
 

 
 

4 Naci� ni� cie poni� szych przycisków w czasie trwania 
uruchomienia próbnego powoduje przerwanie testu. 
- Wybór trybu pracy, zwi� kszenie/ zmniejszenie 

temperatury, sterowanie nawiewem, sterowanie 
kierunkiem nawiewu, start/ stop. 

 
�  Uruchomienie próbne w
� cza na 18 minut prac�  w trybie ch
odzenia (18°C, du � a pr� dko��  wentylatora, 

w
� czony tryb kierunku nawiewu powietrza) nie zwracaj� c uwagi na temperatur�  pomieszczenia. 

�  Po 18-tu minutach pracy w trybie uruchomienia próbnego system wy
� czy si�  automatycznie. 

�  W przypadku wyrobów typu kana
owego nie jest wy� wietlana funkcja sterowania nawiewem powietrza w 
kierunku góra/ dó
. 

�  Odebranie sygna
u z bezprzewodowego zdalnego sterownika w czasie trwania uruchomienia próbnego 
spowoduje zako� czenie tego trybu. Je� li zostanie naci� ni� ty dowolny przycisk sterownika, tryb 
uruchomienia próbnego zostanie zako� czony. 
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Jest to funkcja s
u�� ca nadaniu odpowiedniego adresu dla komunikacji z poziomu centralnego sterowania.  
Szczegó
y znajduj�  si�  w instrukcji obs
ugi centralnego sterownika. 

 

1 W celu wej� cia w tryb ustawie�  
instalacyjnych nacisn��  na 3 sekundy 

przycisk .  
- Je� li przycisk postanie wci� ni� ty zbyt 

krótko, nast� pi wej� cie w tryb ustawie�  
u� ytkownika. Nale� y zwróci�  uwag� , aby 
naci� ni� cie trwa
o d
u� ej ni�  3 sekundy.  

2 Za pomoc�  przycisku  wej��  w tryb ustawiania 
adresu - widoczne b� dzie poni� sze wskazanie. 
 
 
 

nr jedn. wewn. 

nr grupy 

kod funkcji 

3 Naciskaj� c przyciski  ustawi�  numer grupy 
(0~F). 

 

 

 

4 Nacisn��  przycisk , aby  wybra�  pole numeru 
jednostki wewn� trznej. 

 
 
 
 

 

5 Naciskaj� c przyciski  ustawi�  numer jednostki 
wewn� trznej. 

 
 
 

 

6 Nacisn��  przycisk , aby zapami� ta�  
ustawienia.  

  

7 Nacisn��  przycisk , aby wyj��  z trybu ustawie� . 
�  Je� li w ci� gu 25 sekund nie zostanie naci� ni� ty 

� aden przycisk, system automatycznie opu� ci 
ustawienia instalacyjne.  

�  Je� li wyj� cie nast� pi bez naci� ni� cia przycisku 
OK/CLEAR, nastawiana warto��  nie zostanie 
zapami� tana. 
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Ustawienia instalacyjne – E.S.P. 
E.S.P. to funkcja, która decyduje o sile nawiewu dla poszczególnych pr� dko� ci wentylatora klimatyzatorów 
kana
owych. Poniewa�  jest to funkcja u
atwiaj� ca instalacj� , nie nale� y z niej korzysta�  podczas normalnego 
u� ytkowania zdalnego sterownika. 
 

 UWAGA  
�  Je� li funkcja ESP zostanie ustawiona nieprawid
owo, kl imatyzator mo � e pracowa �  niepoprawnie. 

Ustawienia te musz �  zosta �  przeprowadzone przez certyfikowanego technika. 

�  Funkcja ta jest u � ywana tylko dla klimatyzatorów typu kana
owego. 

 

1 W celu wej� cia w tryb ustawie�  instalacyjnych nacisn��  

na 3 sekundy przycisk .  
- Je� li przycisk postanie wci� ni� ty zbyt 

krótko, nast� pi wej� cie w tryb ustawie�  
u� ytkownika. Nale� y zwróci�  uwag� , aby 
naci� ni� cie trwa
o d
u� ej ni�  3 sekundy.  

2 Za pomoc�  przycisku  wej��  w tryb ustawiania ESP 
- widoczne b� dzie poni� sze wskazanie. 
 
 
 

krok ESP 
kod funkcji warto��  ESP 

3 Naciskaj� c przyciski  ustawi�  krok wentylacji 
ESP. (01: bardzo ma
y, 02: ma
y, 03: � redni, 04: du� y, 
05: bardzo du� y) 

 

 

 

 

4 Nacisn��  przycisk , aby przej��  do ustawiania 
warto� ci ESP. 
(Warto� ci�  ustawion�  
fabrycznie jest 000.) 

 

 

5 Naciskaj� c przyciski  ustawi�  warto��  ESP. 

(Warto��  ESP mo� na ustawia�  w 
zakresie od 1 do 255. 1 jest 
ustawieniem najmniejszym, 255 
najwi� kszym.) 
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6 Za pomoc�  przycisków  ponownie wybra�  
ustawienie kroku wentylacji ESP i ustawi�  warto��  ESP, 
tak jak opisano w punktach 4 i 5, dla ka� dego z 
ustawie�  si
y nawiewu. 

7 Nacisn��  przycisk , aby zapami� ta�  
ustawienia.  

  

8 Nacisn��  przycisk , aby wyj��  z trybu ustawie� . 
�  Je� li w ci� gu 25 sekund nie zostanie naci� ni� ty 

� aden przycisk, system automatycznie opu� ci 
ustawienia instalacyjne.  

�  Je� li wyj� cie nast� pi bez naci� ni� cia przycisku 
OK/CLEAR, nastawiana warto��  nie zostanie 
zapami� tana. 

 

 
 
 

�  Nale� y zachowa�  ostro� no��  i nie zmienia�  warto� ci ESP dla ka� dego kroku wentylacji. 

�  Ustawie�  dokonuje si�  zgodnie z wytycznymi danego produktu (wg tabel konfiguracji E.S.P. danej jednostki 
kana
owej – patrz instrukcje instalacji danego produktu). Tym samym zakres ustawie�  jest dla danego 
modelu mo� e by�  ograniczony. 

�  Z uwagi na to, � e warto��  ESP jest ju�  odpowiednio ustawiona w procesie produkcyjnym, zaleca si� , aby 
nie wprowadza�  innych warto� ci ni�  podane w tabeli danego modelu. 
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Ustawienia instalacyjne – Termistor 
Funkcja ta s
u� y do wyboru czujnika temperatury mierz� cego temperatur�  w pomieszczeniu. 

1 W celu wej� cia w tryb ustawie�  
instalacyjnych nacisn��  na 3 sekundy 

przycisk .  
- Je� li przycisk postanie wci� ni� ty zbyt 

krótko, nast� pi wej� cie w tryb ustawie�  
u� ytkownika. Nale� y zwróci�  uwag� , 
aby naci� ni� cie trwa
o d
u� ej ni�  3 sekundy.  

2 Za pomoc�  przycisku  wej��  w tryb wyboru czujnika 
temperatury pomieszczenia - widoczne b� dzie poni� sze 
wskazanie. 

 

3 Naciskaj� c przyciski  ustawi�  tryb pracy 
termistora. (01: zdalny sterownik, 02: wewn� trzny,  
03: 2TH -dwa termistory) 

  
  Kod funkcji  Ustawienie termistora 

4 Nacisn��  przycisk , aby zapami� ta�  
ustawienia.  

  

5 Nacisn��  przycisk , aby wyj��  z trybu ustawie� . 
�  Je� li w ci� gu 25 sekund nie zostanie naci� ni� ty 

� aden przycisk, system automatycznie opu� ci 
ustawienia instalacyjne.  

�  Je� li wyj� cie nast� pi bez naci� ni� cia przycisku 
OK/CLEAR, nastawiana warto��  nie zostanie 
zapami� tana. 

<Tabela u � ycia termistora> 

Wybór czujnika temperatury Funkcja 

01 Zdalny sterownik Wykorzystywany jest czujnik znajduj� cy si�  w zdalnym sterowniku. 

02 Jednostka wewn� trzna Wykorzystywany jest czujnik znajduj� cy si�  w jednostce wewn� trznej. 

03 
2 TH (dwa 
termistory) 

Ch
odzenie 
Po porównaniu temperatury czujników z jednostki wewn� trznej i zdalnego 
sterownika wykorzystywany jest czujnik o wy� szej temperaturze. 
(Istniej�  wyroby, które pracuj�  na czujniku o ni� szej temperaturze.) 

Ogrzewanie  
Po porównaniu temperatury czujników z jednostki wewn� trznej i zdalnego 
sterownika wykorzystywany jest czujnik o ni� szej temperaturze. 

�   Funkcja pracy z dwoma termistorami 2TH ma ró� n�  charakterystyk�  robocz�  w zale� no� ci od wyrobu. 
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Ustawienia instalacyjne – Wybór wysoko � ci sufitu 
Funkcja ta s
u� y do dostosowania nat�� enia przep
ywu powietrza w zale� no� ci od wysoko� ci sufitu  
(dla jednostek wewn� trznych typu sufitowego). 

 

1 W celu wej� cia w tryb ustawie�  
instalacyjnych nacisn��  na 3 sekundy 

przycisk .  
- Je� li przycisk postanie wci� ni� ty zbyt 

krótko, nast� pi wej� cie w tryb ustawie�  
u� ytkownika. Nale� y zwróci�  uwag� , aby 
naci� ni� cie trwa
o d
u� ej ni�  3 sekundy.  

2 Za pomoc�  przycisku  wej��  w tryb wyboru 
wysoko� ci sufitu - widoczne b� dzie poni� sze 
wskazanie. 

 

3 Naciskaj� c przyciski  wybra�  wysoko��  sufitu. 
(01: ma
a, 02: standardowa, 03: du� a) 

  
  Kod funkcji  Ustawienie sufitu 

4 Nacisn��  przycisk , aby zapami� ta�  
ustawienia.  

  

5 Nacisn��  przycisk , aby wyj��  z trybu ustawie� . 
�  Je� li w ci� gu 25 sekund nie zostanie naci� ni� ty 

� aden przycisk, system automatycznie opu� ci 
ustawienia instalacyjne.  

�  Je� li wyj� cie nast� pi bez naci� ni� cia przycisku 
OK/CLEAR, nastawiana warto��  nie zostanie 
zapami� tana. 

<Tabela wyboru wysoko � ci sufitu> 
Wysoko ��  sufitu  Opis  
01 niski Zmniejszone nat�� enie przep
ywu powietrza o 1 stopie�  w stos. do poziomu standardowego. 
02 standardowy Wewn� trzny przep
yw powietrza ustawiony jako poziom standardowy. 
03 wysoki Zwi� kszone nat�� enie przep
ywu powietrza o 1 stopie�  w stos. do poziomu standardowego. 
04 bardzo wysoki Zwi� kszone nat�� enie przep
ywu powietrza o 2 stopnie w stos. do poziomu standardowego. 

 
 

• Ustawienie wysoko� ci sufitu jest dost� pne tylko dla niektórych wyrobów (patrz Dokumentacja Techniczna). 

• W zale� no� ci od typu jednostki wewn� trznej, wysoko��  sufitu „bardzo wysoki” mo� e nie wyst� powa� . 

• Wi� cej szczegó
ów zawartych jest w Dokumentacji Technicznej (PDB) danego wyrobu. 
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Ustawienia instalacyjne – Ustawienie ci � nienia statycznego 
Funkcja ta ma zastosowanie tylko do wyrobów typu kana
owego. Ustawienie jej w innym przypadku spowoduje 
nieprawid
owe dzia
anie. 

 

1 W celu wej� cia w tryb ustawie�  instalacyjnych nacisn��  

na 3 sekundy przycisk .  
- Je� li przycisk postanie wci� ni� ty zbyt 

krótko, nast� pi wej� cie w tryb ustawie�  
u� ytkownika. Nale� y zwróci�  uwag� , aby 
naci� ni� cie trwa
o d
u� ej ni�  3 sekundy.  

2 Za pomoc�  przycisku  wej��  w tryb ustawiania 
ci� nienia statycznego - widoczne b� dzie poni� sze 
wskazanie. 

 

3 Naciskaj� c przyciski  wybra�  ci� nienie 
statyczne. 

(01:V-H, 02:F-H, 03:V-L, 04:F-L) 

  
  Kod funkcji  Ci� nienie 

4 Nacisn��  przycisk , aby zapami� ta�  
ustawienia.  

  

5 Nacisn��  przycisk , aby wyj��  z trybu ustawie� . 
�  Je� li w ci� gu 25 sekund nie zostanie naci� ni� ty 

� aden przycisk, system automatycznie opu� ci 
ustawienia instalacyjne.  

�  Je� li wyj� cie nast� pi bez naci� ni� cia przycisku 
OK/CLEAR, nastawiana warto��  nie zostanie 
zapami� tana. 

 
<Tabela ustawie �  ci � nienia statycznego> 

Wybrane ci� nienie 
Funkcja 

Stan strefy Standardowa warto��  ESP 

01 V-H zmienna wysoka 

02 F-H sta
a wysoka 

03 V-L zmienna niska 

04 F-L sta
a niska 
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Funkcja ta ma zastosowanie w pracy ze sterowaniem grupowym lub dwoma zdalnymi sterownikami. 

1 W celu wej� cia w tryb ustawie�  
instalacyjnych nacisn��  na 3 sekundy 

przycisk .  
- Je� li przycisk postanie wci� ni� ty zbyt 

krótko, nast� pi wej� cie w tryb ustawie�  
u� ytkownika. Nale� y zwróci�  uwag� , aby 
naci� ni� cie trwa
o d
u� ej ni�  3 sekundy.  

2 Za pomoc�  przycisku  wej��  w tryb ustawiania 
ci� nienia statycznego - widoczne b� dzie poni� sze 
wskazanie. 

 

3 Naciskaj� c przyciski  wybra�  ustawienie 
master/ slave. 
(00: Slave, 01: Master) 

  
  Kod funkcji  Warto��  Master/Slave 

4 Nacisn��  przycisk , aby zapami� ta�  
ustawienia.  

  

5 Nacisn��  przycisk , aby wyj��  z trybu ustawie� . 
�  Je� li w ci� gu 25 sekund nie zostanie naci� ni� ty 

� aden przycisk, system automatycznie opu� ci 
ustawienia instalacyjne.  

�  Je� li wyj� cie nast� pi bez naci� ni� cia przycisku 
OK/CLEAR, nastawiana warto��  nie zostanie 
zapami� tana. 

 
 

Zdalny sterownik  Funkcja  

Master 
Jednostka wewn� trzna pracuje w sterowaniu grupowym kontrolowana zdalnym 
sterownikiem master. (Ustawienie master jest domy� lnym ustawieniem fabrycznym.) 

Slave W sterowaniu grupowym wszystkie zdalne sterowniki, za wyj� tkiem jednego 
sterownika Master, s�  ustawienie jako Slave. 

�   Szczegó
y znajduj�  si�  w cz�� ci instrukcji po� wi� conej sterowaniu grupowemu. 
 

• Przy sterowaniu grupowym ustawienia funkcji podstawowych, nat�� enia przep
ywu powietrza, blokady 
zdalnego sterownika, ustawienia czasu oraz inne funkcje mog�  by�  nieczynne. 
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Ustawienia instalacyjne – Ustawienie zale � no� ci Master/Slave 
W przypadku, gdy dwie lub wi� cej jednostek wewn� trznych s�  pod
� czone do jednostki zewn� trznej lub do 
jednego sterownika, nale� y nada�  im odpowiedni�  zale� no��  i okre� li�  je jako nadrz� dn�  (Master) oraz 
podrz� dn�  (Slave) jednostk�  wewn� trzn� . Dzi� ki temu mog�  one pracowa�  razem. (Kod ustawie�  tej funkcji 
dla jednostek, które nie maj�  mo� liwo� ci takiej pracy, nie jest wy� wietlany.) 

Dla modeli serii MULTI V Plus II i nowszych funkcja ustawienia zale� no� ci Master/ Slave s
u� y do zapobie� enia 
dzia
ania wyrobów w ró� nych trybach pracy. Ustawienie jako Slave blokuje zmian�  na tryb pracy przeciwny w 
stosunku do cyklu jednostki zewn� trznej (ch
odzenie/ ogrzewanie). 

 

1 W celu wej� cia w tryb ustawie�  
instalacyjnych nacisn��  na 3 sekundy 

przycisk .  
- Je� li przycisk postanie wci� ni� ty zbyt 

krótko, nast� pi wej� cie w tryb ustawie�  
u� ytkownika. Nale� y zwróci�  uwag� , aby 
naci� ni� cie trwa
o d
u� ej ni�  3 sekundy.  

2 Za pomoc�  przycisku  wej��  w ustawienie 
zale� no� ci Master/ Slave - widoczne b� dzie poni� sze 
wskazanie. 

 

3 Naciskaj� c przyciski  wybra�  ustawienie 
Master/ Slave. 
(00: Slave, 01: Master) 

  
  Kod funkcji  Warto��  Master/ Slave 

4 Nacisn��  przycisk , aby zapami� ta�  
ustawienia.  

  

5 Nacisn��  przycisk , aby wyj��  z trybu ustawie� . 
�  Je� li w ci� gu 25 sekund nie zostanie naci� ni� ty 

� aden przycisk, system automatycznie opu� ci 
ustawienia instalacyjne.  

�  Je� li wyj� cie nast� pi bez naci� ni� cia przycisku 
OK/CLEAR, nastawiana warto��  nie zostanie 
zapami� tana. 

 
�   Funkcja ustawienia zale� no� ci Master/ Slave jest mo� liwa do zastosowania tylko wtedy, gdy odnosi si�  do 

kolejnych modeli serii MULTI V Plus II i nowszych . 
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Ustawienia instalacyjne – Ustawienie trybu Dry Cont act 
Funkcja ta mo� e by�  wykorzystywana tylko wtedy, gdy zostanie oddzielnie zakupiony/ ustawiony modu
 styków 
bezpr� dowych (Dry Contact).  

1 W celu wej� cia w tryb ustawie�  
instalacyjnych nacisn��  na 3 sekundy 

przycisk .  
- Je� li przycisk postanie wci� ni� ty zbyt 

krótko, nast� pi wej� cie w tryb ustawie�  
u� ytkownika. Nale� y zwróci�  uwag� , aby 
naci� ni� cie trwa
o d
u� ej ni�  3 sekundy.  

2 Za pomoc�  przycisku  wej��  w ustawienie trybu Dry 
Contact - widoczne b� dzie poni� sze wskazanie. 

 

3 Naciskaj� c przyciski  wybra�  ustawienie Dry 
Contact. 
(00: automatyczne, 01: r� czne) 

  
  Kod funkcji  Warto��  ustawienia 
   Dry Contact 

4 Nacisn��  przycisk , aby zapami� ta�  
ustawienia.  

  

5 Nacisn��  przycisk , aby wyj��  z trybu ustawie� . 
�  Je� li w ci� gu 25 sekund nie zostanie naci� ni� ty 

� aden przycisk, system automatycznie opu� ci 
ustawienia instalacyjne.  

�  Je� li wyj� cie nast� pi bez naci� ni� cia przycisku 
OK/CLEAR, nastawiana warto��  nie zostanie 
zapami� tana. 

 
�  Co to s�  styki bezpr� dowe (Dry Contact)? 

Jest to sygna
 zwarcia styków stosowany w przypadku blokowania klimatyzacji, jak np. karta klucza 
hotelowego lub czujnik obecno� ci.  

 
 

• Szczegó
owe informacje znajduj�  si�  w instrukcji obs
ugi modu
u styków bezpr� dowych (Dry Contact). 
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Ustawienia instalacyjne – Stan strefy 
Jest to funkcja, która ustawia nat�� enie przep
ywu powietrza jednostki wewn� trznej jako zmienne lub na sta
e. 
- zmienna:  spr�� arka w
� czona, ustawiony przep
yw/ spr�� arka wy
� czona, s
aby nawiew 
- sta
a: spr�� arka w
� czona, ustawiony przep
yw/ spr�� arka wy
� czona, ustawiony przep
yw 

Funkcja ta jest dost� pna tylko dla niektórych wyrobów. Ustawienie fabryczne: zmienna (01). 

1 W celu wej� cia w tryb ustawie�  
instalacyjnych nacisn��  na 3 sekundy 

przycisk .  
- Je� li przycisk postanie wci� ni� ty zbyt 

krótko, nast� pi wej� cie w tryb ustawie�  
u� ytkownika. Nale� y zwróci�  uwag� , aby 
naci� ni� cie trwa
o d
u� ej ni�  3 sekundy.  

2 Za pomoc�  przycisku  wej��  w ustawienie stanu 
strefy - widoczne b� dzie poni� sze wskazanie. 

 

3 Naciskaj� c przyciski  wybra�  ustawienie stanu 
strefy. 
(01: zmienna, 02: sta
a) 

  
  Kod funkcji  Ustawienie 
   stanu strefy 

4 Nacisn��  przycisk , aby zapami� ta�  
ustawienia.  

  

5 Nacisn��  przycisk , aby wyj��  z trybu ustawie� . 
�  Je� li w ci� gu 25 sekund nie zostanie naci� ni� ty 

� aden przycisk, system automatycznie opu� ci 
ustawienia instalacyjne.  

�  Je� li wyj� cie nast� pi bez naci� ni� cia przycisku 
OK/CLEAR, nastawiana warto��  nie zostanie 
zapami� tana. 

 
 



Instrukcja instalacji 

22     Przewodowy zdalny sterownik         PQRCVSL0, PQRCVSL0QW  

����������	�����
�����	�	������������	���
�	��
������ 	�����������	
Funkcja ta s
u� y do prze
� czania wy� wietlania temperatury w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita. 
(Zoptymalizowane tylko dla USA). 

1 W celu wej� cia w tryb ustawie�  
instalacyjnych nacisn��  na 3 sekundy 

przycisk .  
- Je� li przycisk postanie wci� ni� ty zbyt 

krótko, nast� pi wej� cie w tryb ustawie�  
u� ytkownika. Nale� y zwróci�  uwag� , aby 
naci� ni� cie trwa
o d
u� ej ni�  3 sekundy.  

2 Powtarza�  naciskanie przycisku , a�  zostanie 
wybrana funkcja o kodzie 12. 

  
  Kod funkcji  Ustawienie skali  temp. 

Przyk
ad) Ustawienie skali Fahrenheita 

3 Naciskaj� c przyciski  wybra�  jednostki 
temperatury. 
(00: skala Celsjusza, 01: skala Fahrenheita) 

 

  
   

4 Nacisn��  przycisk , aby zapami� ta�  ustawienia.  

  

5 Nacisn��  przycisk , aby wyj��  z 
ustawie�  albo po 25 sekundach system 
automatycznie opu� ci ustawienia 
instalacyjne.  

�  Przy wybranej skali Fahrenheita zawsze, gdy zostan�  naci� ni� te przyciski , warto��  temperatury 
zwi� kszy si�  / zmniejszy si�  o 2 stopnie. 
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Ustawienia instalacyjne – Ustawienie funkcji opcjon alnych 
Funkcja instalacyjna rozwi� za�  opcjonalnych do jednostek wewn� trznych stosowana w sytuacji, gdy opcje 
takie, jak: Oczyszczanie powietrza/ Grza
ka elektryczna/ Nawil� acz/ Podnoszona kratka czy Zestaw wentylacji 
s�  zainstalowane lub nie. 

1 W celu wej� cia w tryb ustawie�  
instalacyjnych nacisn��  na 3 sekundy 

przycisk .  
- Je� li przycisk postanie wci� ni� ty zbyt 

krótko, nast� pi wej� cie w tryb ustawie�  
u� ytkownika. Nale� y zwróci�  uwag� , aby 
naci� ni� cie trwa
o d
u� ej ni�  3 sekundy.  

2 Powtarza�  naciskanie przycisku , a�  zostanie 
wybrana funkcja o odpowiednim kodzie, jak na rysunku 
poni� ej. 

 

 

�������� 	
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3 Naciskaj� c przyciski  
wybra�  rzeczywisty stan 
instalacji ka� dej z opcji. 
(00: nie zainstalowana)  
 01: zainstalowana) 

  
  Kod funkcji  Istniej� cy stan 
    

4 Nacisn��  przycisk , aby zapami� ta�  
ustawienia.  

  

5 Nacisn��  przycisk , aby wyj��  z trybu ustawie� . 
�  Je� li w ci� gu 25 sekund nie zostanie naci� ni� ty 

� aden przycisk, system automatycznie opu� ci 
ustawienia instalacyjne.  

�  Je� li wyj� cie nast� pi bez naci� ni� cia przycisku 
OK/CLEAR, nastawiana warto��  nie zostanie 
zapami� tana. 
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Instrukcja obs
ugi 

Praca standardowa - Ch
odzenie standardowe  
Komfortowo sch
adza pomieszczenie czystym powiewem. 

1 Nacisn��  przycisk , aby w
� czy�  
jednostk�  wewn� trzn� .  

 

 

 

2 Naciskaj� c przycisk  wybra�  tryb 
ch
odzenia. 

 

 

3 Za pomoc�  przycisków  ustawi�  �� dan�  
temperatur� .  
Aby sprawdzi�  temperatur�  w 
pomieszczeniu nacisn��  przycisk . 
Je� li �� dana temperatura zostanie 
ustawiona na warto��  wy� sz�  ni�  
temperatura w pomieszczeniu, 
wydmuchiwane powietrze nie b� dzie 
sch
adzane i nawiew b� dzie pracowa
 
tak, jak przy wentylacji.  

 

 

 
�  Zakres ustawiania temperatury: 18°C~30°C (64°F~86°F)   
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Praca standardowa - Ch
odzenie intensywne 
Szybko sch
adza pomieszczenie przyjemnym i � wie� ym powietrzem. 

1 Nacisn��  przycisk , aby w
� czy�  
jednostk�  wewn� trzn� .  

 
 
 

2 Naciskaj� c przycisk   wybra�  tryb 
ch
odzenia. 

 

 

3 Nacisn��  przycisk  dopóki nie 
wy� wietli si�  „Po”.  

  

 

 
Co to jest ch
odzenie intensywne? 

• �� dana temperatura: Po (rzeczywi� cie 18°C) 

• Nawiew powietrza: intensywny 

• Kierunek nawiewu: ustawiony na sta
e w pozycji ch
odzenia  

Praca w takich warunkach powoduje szybki 
spadek temperatury w pomieszczeniu. 

 
�  Zakres ustawiania temperatury: 18°C~30°C (64°F~86°F )  
 
 

Praca standardowa - Tryb ogrzewania 
Wytwarza w pomieszczeniu ciep
y powiew. 

1 Nacisn��  przycisk , aby w
� czy�  
jednostk�  wewn� trzn� .  

 
 

2 Naciskaj� c przycisk  wybra�  tryb 
ogrzewania. 

(Aby sprawdzi�  temperatur�  wewn� trzn�  
nacisn��  przycisk temperatury 
pomieszczenia.) 

3 Za pomoc�  przycisków  ustawi�  
�� dan�  temperatur� .  
 
Je� li �� dana temperatura zostanie 
ustawiona na warto��  nizsz�  ni�  
temperatura w pomieszczeniu, nawiew 
b� dzie pracowa
 tak, jak przy wentylacji.  

 
 

• Ogrzewanie dzia
a tylko w modelach ch
odz� co-grzej� cych. 
• Ogrzewanie nie dzia
a w modelach tylko ch
odz� cych.  
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Praca standardowa - Tryb osuszania 
Usuwa wilgo�  poprzez lekkie sch
adzanie powietrza. 

1 Nacisn��  przycisk , aby w
� czy�  
jednostk�  wewn� trzn� .  

 
 

2 Naciskaj� c przycisk  wybra�  tryb 
osuszania. 
W tym trybie pracy nie mo� na regulowa�  
ustawie�  temperatury. 
 

3 Za pomoc�  przycisku  wybra�  wielko��  
nawiewu powietrza: bardzo s
aby 	  s
aby 
	  � redni 	  mocny 	  automatyczny.  
(Si
a nawiewu na pocz� tku dzia
ania trybu 
osuszania jest ‘s
aba’.) 

 
 

• W porze deszczowej lub w klimacie o wysokiej wilgotno� ci, w celu efektywnego usuni� cia wilgoci mo� liwe jest 
jednoczesne uruchomienie osuszania i trybu ch
odzenia. 

• W zale� no� ci od modelu pozycja menu ustawiania si
y nawiewu mo� e by�  cz�� ciowo niedost� pna.  
 

 
 

Praca standardowa - Tryb wentylacji 
Nawiewane jest powietrze takie, jakie jest w pomieszczeniu, bez jego sch
odzenia/ogrzania. 

1 Nacisn��  przycisk , aby w
� czy�  
jednostk�  wewn� trzn� .  

 
 

2 Naciskaj� c przycisk  wybra�  tryb 
wentylacji. 
 
 

3 Za pomoc�  przycisku  wybra�  wielko��  
nawiewu powietrza w kolejno� ci: bardzo 
s
aby, s
aby, � redni, mocny, automatyczny.  
(Podczas pracy w trybie wentylacji nie 
pracuje spr�� arka jednostki AHU.) 

 
 

• W trybie wentylacji powietrze nie jest ani sch
adzane ani podgrzane. Jest tylko nawiew, jak z normalnego 
wentylatora. 

• Poniewa�  temperatura wydmuchiwanego powietrza nie ró� ni si�  od temperatury w pomieszczeniu, dzia
anie 
polega na wymuszaniu cyrkulacji wewn� trznego powietrza. 

• W zale� no� ci od modelu pozycja menu ustawiania si
y nawiewu mo� e by�  cz�� ciowo niedost� pna.  

• Podczas pracy w trybie wentylacji nie pracuje spr�� arka jednostki zewn� trznej.  
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Praca standardowa - Tryb automatyczny (AI)  
Tryb automatyczny „AI” pozwala na utrzymanie odczuwalnej temperatury – tzw. inteligentna regulacja. 

1 Nacisn��  przycisk , aby w
� czy�  
jednostk�  wewn� trzn� .  

 
 

2 Naciskaj� c przycisk  wybra�  tryb 
automatyczny. 
 
 

3 Dla modelu 
ch
odz� co-grzej� cego 
temperatur�  mo� na 
regulowa�  na ekranie, 
jaki przedstawiono na 
rysunku po prawej. 
 
 

 

4 Dla modelu tylko 
ch
odz� cego 
temperatur�  mo� na 
regulowa�  w zakresie 
„gor� co” – „zimno” (od 
„-2” do „2” zaczynaj� c 
od ustawienia „00”), 
tak jak to 
przedstawiono na 
rysunku po prawej. 
 
 

 

�  W zale� no� ci od typu modelu, tryby pracy automatycznej i automatycznej zamiennej mog�  nie dzia
a� . 
Wi� cej szczegó
ów znajduje si�  w instrukcji danego klimatyzatora. 

 
Nale� y wybra�  kod odpowiadaj� cy naszym odczuciom. 
 
<Tabela kodów „AI” – dla modeli tylko ch
odz � cych> 

Kod Odczucie 

2 zimno 

1 ch
odno 

0 neutralnie 

-1 lekko ciep
o 

-2 ciep
o 
 
 
 

Podczas pracy w trybie automatycznym: 

• Mo� na korzysta�  z przycisku wyboru pr� dko� ci wentylatora. 

• R� cznie mo� na zmieni�  tryb pracy na inny.  
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Ustawianie temperatury 

1 W prosty sposób mo� na ustawi�  �� dan�  temperatur� . 

·  W celu regulacji temperatury nacisn��  przyciski 
.  

 : jedno naci� ni� cie zwi� ksza temperatur�  o 1°C lub 
2°F. 

 : jedno naci� ni� cie zmniejsza temperatur�  o 1°C 
lub 2°F. 

 

• ROOM TEMP: Wskazuje aktualn�  temperatur�  
pomieszczenia  

• SET TEMP: Wskazuje �� dan�  temperatur� , któr�  
u� ytkownik chce ustawi� . 

 
�  Zale� nie od typu sterownika, �� dana temperatura 

mo� e by�  regulowana na poziomie 0,5°C lub 1°F. 
 
 
Tryb ch
odzenia:   
- Ch
odzenie nie dzia
a, je� li ustawiona 

temperatura jest wy� sza ni�  aktualna 
temperatura w pomieszczeniu. Nale� y obni� y�  
ustawienie �� danej temperatury. 

 
Tryb ogrzewania:   
- Ogrzewanie nie dzia
a, je� li ustawiona 

temperatura jest ni� sza ni�  aktualna temperatura 
w pomieszczeniu. Nale� y zwi� kszy�  ustawienie 
�� danej temperatury. 

 
 
 

Sprawdzanie temperatury w pomieszczeniu 

1 Po naci� ni� ciu przycisku  przez 5 sekund jest 
wy� wietlana temperatur�  pomieszczenia.  
Po 5 sekundach wy� wietlacz prze
� cza si�  na 
wy� wietlanie �� danej temperatury. 
Z uwagi na lokalizacj�  zdalnego sterownika rzeczywista 
temperatura w pomieszczeniu oraz wy� wietlana 
warto��  tej temperatury mog�  si�  ró� ni� . 

 
 

• �� dan�  temperatur�  mo� na ustawia�  w zakresie od 18°C do 30°C dla ch
odzenia oraz od 16 °C do 30°C dla 
ogrzewania. 

• 5°C jest optymaln �  ró� nic�  pomi� dzy temperatur�  pomieszczenia, a temperatur�  zewn� trzn� .  
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Praca standardowa - Ustawienie nawiewu powietrza 
Pozwala na kontrol�  si
y oraz kierunku nawiewu powietrza. 

Si
a nawiewu powietrza: W prosty sposób mo � na 
regulowa �  �� dan�  intensywno ��  nawiewu powietrza. 

1 Za pomoc�  przycisku pr� dko� ci 
wentylatora wybra�  intensywno��  
nawiewu powietrza. 

• Ka� de naci� ni� cie przycisku  
pr� dko� ci wentylatora powoduje 
wybranie kolejnego stopnia intensywno� ci nawiewu: 
bardzo s
aby 	  s
aby 	  � rednio s
aby 	  � redni 	  
� rednio mocny 	  mocny 	  bardzo mocny 	   
automatyczny.  

• W zale� no� ci od funkcji wyrobu niektóre pozycje 
menu mog�  by�  niemo� liwe do wybrania. 

• Dok
adne informacje dotycz� ce funkcji wyrobu 
znajduj�  si�  w jego instrukcji obs
ugi. 

 
 

 

Kierunek nawiewu powietrza: W prosty sposób mo � na 
regulowa �  �� dany kierunek nawiewu powietrza. 

1 Naciskaj� c przycisk  wybra�  �� dany 
kierunek przep
ywu powietrza. 
Z pomoc�  tego przycisku mo� na wybra�  
ró� ne kierunki nawiewu (nawiew 
komfortowy 	  góra/ dó
 i prawo/ lewo 	  
prawo/ lewo 	  góra/ dó
).  
W zale� no� ci od funkcji wyrobu niektóre pozycje 
kierunku przep
ywu powietrza mog�  by�  niemo� liwe do 
wybrania. Dok
adne informacje dotycz� ce funkcji 
wyrobu znajduj�  si�  w jego instrukcji obs
ugi. 
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Funkcja dodatkowa - Nawiew bezpo � redni/ Nawiew po � redni 
Funkcja ta s
u� y do bezpo� redniego lub po� redniego sterowania kierunkiem nawiewu przez czujnik obecno� ci. 

Sposób ustawienia nawiewu bezpo � redniego/ 
po � redniego 

1 Nacisn��  przycisk . 

 
 

2 Na wy� wietlaczu miga ikona nawiewu 
bezpo� redniego/ po� redniego. Naciskaj� c 
przycisk  wstrzyma�  miganie ikony 
nawiewu bezpo� redniego/ po� redniego 
(wy� wietli�  na sta
e) - funkcja  jest 
ustawiona.  

 
 nawiew bezpo� redni 

 
 nawiew po� redni 

3 Nacisn��  przycisk , aby wyj��  z trybu 
ustawie� . 

 
 

 
Funkcja nawiewu bezpo� redniego lub po� redniego dost� pna jest dla jednostek wyposa� onych fabrycznie w 
czujnik obecno� ci. Pozwala ona stale � ledzi�  osoby przebywaj� ce w pomieszczeniu i kierowa�  go w zale� no� ci 
od ustawie� : na przebywaj� c�  osob�  (nawiew bezpo� redni) lub kierowany w miejsca poza jej obecno��  
(nawiew po� redni).
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Sposób kasowania nawiewu bezpo � redniego/ 
po � redniego 

1 Nacisn��  przycisk . 

 
 

2 Na wy� wietlaczu miga ikona nawiewu 
bezpo� redniego/ po� redniego. Naciskaj� c 
przycisk  usun��  ikon�  nawiewu 
bezpo� redniego/ po� redniego - funkcja  
jest skasowana.  

 

3 Nacisn��  przycisk , aby wyj��  z trybu 
ustawie� . 
�  Je� li w ci� gu 25 sekund nie zostanie 

naci� ni� ty � aden przycisk, system 
automatycznie opu� ci ustawienia 
instalacyjne.  

�  Je� li wyj� cie nast� pi bez naci� ni� cia przycisku 
OK/CLEAR, nastawiana warto��  nie zostanie 
zapami� tana. 

 
 nawiew bezpo� redni 

 
  nawiew po� redni 

 
 
 

• Funkcja nawiewu bezpo� redniego/ po� redniego jest funkcj�  dodatkow�  i mo� e nie by�  dost� pna (nie jest 
wy� wietlana i nie dzia
a) w niektórych modelach. 

• U� ycie funkcji nawiewu bezpo� redniego/ po� redniego jest mo� liwe tylko wtedy, gdy wyrób pracuje. 
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Funkcja dodatkowa - Oczyszczanie plazmowe 
Funkcj�  t�  posiadaj�  tylko wyroby wyposa� one w filtr plazomy. 

Sposób ustawienia oczyszczania powietrza. 

1 Kilkakrotnie nacisn��  przycisk , 
a�  miga�  b� dzie ikona . 

 
 

2 Naciskaj� c przycisk  w
� czy�  lub 
wy
� czy�  funkcj�  oczyszczania 
plazmowego.  
(Zale� nie od wyboru, w cz�� ci 
wy� wietlacza oznaczonej 

 pojawia si� / znika 
ikona .) 

3 Nacisn��  przycisk , aby wyj��  z trybu 
ustawie� . 

 
 
�  Je� li w ci� gu 25 sekund nie zostanie naci� ni� ty � aden 

przycisk, system automatycznie opu� ci ustawienia 
instalacyjne.  

�  Je� li wyj� cie nast� pi bez naci� ni� cia przycisku 
OK/CLEAR, nastawiana warto��  nie zostanie 
zapami� tana. 

 
 
 

• Funkcja oczyszczania plazmowego jest funkcj�  dodatkow�  i mo� e nie by�  dost� pna (nie jest wy� wietlana i 
nie dzia
a) w niektórych modelach. 

• U� ycie funkcji oczyszczania powietrza jest mo� liwe tylko wtedy, gdy wyrób pracuje. 

• Je� li chcemy niezale� nie zastosowa�  funkcj�  oczyszczania powietrza, nale� y w trybie wentylacji nacisn��  
przycisk funkcji dodatkowej i ustawi�  oczyszczanie powietrza. 
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Funkcja dodatkowa - Nawil � anie 
Funkcj�  t�  posiadaj�  tylko wyroby z opcj�  nawil� acza. 

1 Kilkakrotnie nacisn��  przycisk , 

a�  miga�  b� dzie ikona . 

 
 

2 Naciskaj� c przycisk  w
� czy�  lub 
wy
� czy�  funkcj�  nawil� ania.  
(Zale� nie od wyboru, w cz�� ci 
wy� wietlacza oznaczonej 

 pojawia si� / znika 

ikona .) 

3 Nacisn��  przycisk , aby wyj��  z trybu 
ustawie� . 

�  Je� li w ci� gu 25 sekund nie zostanie 
naci� ni� ty � aden przycisk, system 
automatycznie opu� ci ustawienia 
instalacyjne.  

�  Je� li wyj� cie nast� pi bez naci� ni� cia przycisku 
OK/CLEAR, nastawiana warto��  nie zostanie 
zapami� tana. 

 
 

• Funkcja nawil� ania mo� e nie by�  dost� pna w niektórych modelach. 
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Funkcja dodatkowa - Grza
ka elektryczna 
Jest to funkcja zwi� kszaj� ca wydajno��  ogrzewania dzi� ki w
� czaniu w trybie ogrzewania grza
ki elektrycznej. 

Funkcja grza
ki elektrycznej jest dost� pna jedynie w trybie ogrzewania. 

1 Kilkakrotnie nacisn��  przycisk , 
a�  miga�  b� dzie ikona . 

 
 

2 Naciskaj� c przycisk  w
� czy�  lub 
wy
� czy�  funkcj�  grza
ki elektrycznej.  
(Zale� nie od wyboru, w cz�� ci 
wy� wietlacza oznaczonej 

 pojawia si� / znika 
ikona .) 

3 Nacisn��  przycisk , aby wyj��  z trybu 
ustawie� . 

�  Je� li w ci� gu 25 sekund nie zostanie 
naci� ni� ty � aden przycisk, system 
automatycznie opu� ci ustawienia 
instalacyjne.  

�  Je� li wyj� cie nast� pi bez naci� ni� cia przycisku 
OK/CLEAR, nastawiana warto��  nie zostanie 
zapami� tana. 

 
 

• Funkcja grza
ki elektrycznej jest funkcj�  dodatkow�  i mo� e nie by�  dost� pna w niektórych modelach. 
• Funkcja grza
ki elektrycznej jest dost� pna jedynie w trybie ogrzewania. 
• Grza
ka elektryczna pracuje razem z trybem ogrzewania. Gdy urz� dzenie zostaje wy
� czone, wy
� cza si�  

równie�  grza
ka. (Pozostaje wy
� czony równie�  po ponownym uruchomieniu trybu ogrzewania, zarówno za 
pomoc�  bezprzewodowego, jak i przewodowego zdalnego sterownika.) 

• W przypadku modeli bez dodatkowej funkcji „grza
ka elektryczna”, funkcja nie b� dzie wy� wietlana. 
• Funkcj�  grza
ki elektrycznej mo� na w
� cza�  równie�  za pomoc�  bezprzewodowego zdalnego sterownika. 
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Funkcja dodatkowa - Ch
odzenie energooszcz � dne 
Funkcja ch
odzenia energooszcz� dnego, poprzez regulacj�  �� danej temperatury podczas ch
odzenia, 
zwi� ksza komfort u� ytkowania oraz powoduje oszcz� dno��  energii. 

1 Kilkakrotnie nacisn��  przycisk , 

a�  miga�  b� dzie ikona . 

 
 

2 Naciskaj� c przycisk  w
� czy�  lub 
wy
� czy�  funkcj�  oszcz� dzania energii.  

(W celu wy
� czenia funkcji oszcz� dzania 

energii nale� y za pomoc�  przycisku  
wybra�  menu oszcz� dzania energii, a nast� pnie 

nacisn��  przycisk  - ikona  zniknie i funkcja 
energooszcz� dna jest wy
� czona.) 

3 Nacisn��  przycisk , aby wyj��  z trybu 
ustawie� . 

�  Je� li w ci� gu 25 sekund nie zostanie 
naci� ni� ty � aden przycisk, system 
automatycznie opu� ci ustawienia 
instalacyjne.  

�  Je� li wyj� cie nast� pi bez naci� ni� cia przycisku 
OK/CLEAR, nastawiana warto��  nie zostanie 
zapami� tana. 

 
 

• Ustawienie funkcji energooszcz� dnej jest mo� liwe tylko wtedy, gdy wyrób pracuje. 

• Funkcja grza
ki elektrycznej mo� e nie by�  dost� pna w niektórych modelach. 
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Funkcja samoczynnego czyszczenia jest funkcj�  oczyszczacza do
� czonego do wyrobu s
u�� c�  do 
automatycznego czyszczenia filtra po up
yni� ciu pewnego czasu u� ytkowania klimatyzatora. 

1 Kilkakrotnie nacisn��  przycisk , 
a�  miga�  b� dzie ikona . 

 
 

2 Naciskaj� c przycisk  w
� czy�  lub 
wy
� czy�  funkcj�  samoczynnego 
czyszczenia.  

�  Po zako� czeniu czyszczenia ikona 
samoczynnego czyszczenia  znika 
automatycznie.  

�  W celu wy
� czenia funkcji samoczynnego 

czyszczenia nale� y za pomoc�  przycisku  
wybra�  menu samoczynnego czyszczenia, a 
nast� pnie nacisn��  przycisk  - ikona  zniknie 
i funkcja samoczynnego czyszczenia jest 
wy
� czona. 

3 Nacisn��  przycisk , aby wyj��  z trybu 
ustawie� . 
�  Funkcja r� cznego ustawiania 

samoczynnego czyszczenia mo� e nie 
by�  dost� pna w niektórych modelach.  

�  Je� li wyj� cie nast� pi bez naci� ni� cia przycisku 
OK/CLEAR, nastawiana warto��  nie zostanie 
zapami� tana. 
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Ustawienia funkcji - Zabezpieczenie przed dzie � mi 
Funkcja ta zapobiega u� ytkowaniu urz� dzenia bez nadzoru przez dzieci lub osoby postronne. 

1 Nacisn��  kilkukrotnie przycisk , 
dopóki nie b� dzie miga�  ikona . 

 

2 Za pomoc�  przycisków  przej��  
do ikony ustawiania SET. W celu 
w
� czenia funkcji zabezpieczenia przed 
dzie� mi, nacisn��  przycisk  podczas 
migania tej ikony. 

 

3 W celu wy
� czenia funkcji zabezpieczenia przed 
dzie� mi nale� y za pomoc�  przycisków  przej��  
do ikony kasowania CLEAR i nacisn��  przycisk  
podczas migania tej ikony. 

 

4 Nacisn��  przycisk , aby wyj��  z trybu ustawie� . 
 
�  Je� li w ci� gu 25 sekund nie zostanie naci� ni� ty � aden 

przycisk, system automatycznie opu� ci ustawienia 
instalacyjne.  

�  Je� li wyj� cie nast� pi bez naci� ni� cia przycisku 
OK/CLEAR, nastawiana warto��  nie zostanie 
zapami� tana. 
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Funkcja samoczynnego czyszczenia jest funkcj�  oczyszczacza do
� czonego do wyrobu s
u�� c�  do 
automatycznego czyszczenia filtra po up
yni� ciu pewnego czasu u� ytkowania klimatyzatora. 
Samoczynne czyszczenie mo� na ustawi�  r� cznie lub automatycznie. 

1 Nacisn��  kilkukrotnie przycisk , dopóki 
nie b� dzie miga�  ikona . 

 

2 Podczas migania ikony  nacisn��  
przycisk  , aby w
� czy�  lub wy
� czy�  t�  
funkcj� .  

Stan w
� czenia: Funkcja samoczynnego 
czyszczenia jest uruchamiana automatycznie. 

 

Stan wy
� czenia: Funkcja samoczynnego czyszczenia 
jest uruchamiana r� cznie. 

 

3 W celu powrotu do r� cznego uruchamiania funkcji 
samoczynnego czyszczenia, nale� y za pomoc�  
przycisków prawo/lewo wybra�  ikon�  MANUAL, a 
nast� pnie nacisn��  przycisk . 

 

4 Nacisn��  przycisk , aby wyj��  z trybu 
ustawie� . 
�  Je� li w ci� gu 25 sekund nie zostanie 

naci� ni� ty � aden przycisk, system 
automatycznie opu� ci ustawienia 
instalacyjne.  

�  Je� li wyj� cie nast� pi bez naci� ni� cia przycisku 
OK/CLEAR, nastawiana warto��  nie zostanie 
zapami� tana. 

 
 

• Funkcja samoczynnego czyszczenia jest funkcj�  dodatkow�  i mo� e nie by�  dost� pna w niektórych modelach. 
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Ustawienia funkcji - Kasowanie wska � nika filtra 
Funkcja ta s
u� y do skasowania wska� nika czyszczenia filtra jednostki wewn� trznej. 

1 Nacisn��  kilkukrotnie przycisk , 
dopóki nie b� dzie miga�  ikona . 

 

2 W celu skasowania wy� wietlacza 
nacisn��  przycisk  podczas migania 
ikony . 

 

 

 
 

• Gdy filtr jest pokryty kurzem, wydajno��  ch
odnicza/ grzewcza ulega zmniejszeniu i nast� puje zwi� kszone 
zu� ycie energii elektrycznej. Dlatego te�  nale� y czy� ci�  filtr za ka� dym razem, gdy nast� pi czas jego 
czyszczenia. 

 

 
�  Po up
ywie pewnego czasu wska� nik czyszczenia filtra jest kasowany automatycznie (bez przeprowadzenia 

kasowania r� cznego). 
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Ustawienia funkcji - Podnoszona kratka 
Funkcja ta s
u� y do opuszczenia/ podniesienia filtra jednostki wewn� trznej w celu jego wyczyszczenia. 

1 Nacisn��  kilkukrotnie przycisk , 

dopóki nie b� dzie miga�  ikona . 
 

2 Za pomoc�  przycisków  przej��  
do funkcji opuszczania kratki. Po 
wy� wietleniu  ikony opuszczania „DOWN” 
w
� czy�  opuszczanie naciskaj� c przycisk 

. 

3 Po opuszczeniu si�  kratki do �� danej pozycji, za 
pomoc�  przycisków  przej��  do ikony 
zatrzymania „STOP” i zatrzyma�  kratk�  naciskaj� c 
przycisk . 

 

4 Po zako� czeniu czyszczenia filtra zamocowa�  go na 
podnoszonej kratce. Za pomoc�  przycisków  
przej��  do ikony podnoszenia „UP” i, w celu 
podniesienia kratki,  nacisn��  przycisk . 

5 Nacisn��  przycisk , aby wyj��  z trybu 
ustawie� . 
�  Je� li w ci� gu 60 sekund nie zostanie 

naci� ni� ty � aden przycisk, system 
automatycznie opu� ci ustawienia 
instalacyjne.  

�  Je� li wyj� cie nast� pi bez naci� ni� cia przycisku 
OK/CLEAR, nastawiana warto��  nie zostanie 
zapami� tana. 

 
 

• Funkcja podnoszenia kratki ma zastosowanie tylko do wyrobów, które s�  wyposa� one w podnoszon�  kratk� . 
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Funkcja ta s
u� y do regulacji k� ta, pod którym wydmuchiwane jest powietrze. 

1 Nacisn��  kilkukrotnie przycisk , 
dopóki nie b� dzie miga�  ikona . 

 

2 Za pomoc�  przycisków  wybra�  aktywne 
� aluzje kierunkowe: 1 / 2 / 3 / 4 / wszystkie (ALL) lub 
standardowe (STD). 

Przyciskami  wybra�  liczb�  � aluzji.  
�  Liczba � aluzji: 1 / 2 / 3 / 4 / wszystkie (ALL) lub 

standardowe (STD). 
- Dzia
� j�  wybrane � aluzje kierunkowe. 
- Nale� y sprawdzi�  dzia
anie danych � alzuji. 
- Aby regulowa�  k� t nachylenia wszystkich � aluzji 

kierunkowych, wybra�  ustawienie ALL. 
- W celu wybrania domy� lnych ustawie�  

fabrycznych, wybra�  ustawienie standardowe 
STD. 

 

3 Za pomoc�  przycisków  ustawi�  k� t nachylenia 
� aluzji kierunkowych i  nacisn��  przycisk .  
- Zakres regulacji k� ta nachylenia mo� e wynosi�  5 lub 

6 pozycji, w zale� no� ci od modelu klimatyzatora. 
- Po wybraniu ustawienia standardowego, k� t 

nachylenia � aluzji kierunkowych si�  nie zmienia. 

4 W podobny sposób ustawi�  k� t nawiewu dla 
pozosta
ych � aluzji kierunkowych. 
�  W zale� no� ci od modelu, istniej�  wyroby 

posiadaj� ce tylko ustawienia � aluzji 1 i 2.  

5 Nacisn��  przycisk , aby wyj��  z trybu 
ustawie� . 
�  Je� li w ci� gu 60 sekund nie zostanie 

naci� ni� ty � aden przycisk, system 
automatycznie opu� ci ustawienia instalacyjne.  

�  Je� li wyj� cie nast� pi bez naci� ni� cia przycisku 
OK/CLEAR, nastawiana warto��  nie zostanie 
zapami� tana. 

6 Nacisn��  przycisk , aby zako� czy�  
proces i uaktywni�  ustawienia. (Gdy 
ustawienie k� ta nachylenia zostanie 
zmienione, funkcja sterowania nachyleniem 
� aluzji kierunkowych zostanie wy
� czona) 

7 Nacisn��  przycisk , aby wyj��  z trybu 
ustawie�  lub system automatycznie opu� ci 
ustawienia, je� li w ci� gu 25 sekund nie 
zostanie naci� ni� ty � aden przycisk.  
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Ustawienia funkcji - Temperatura prze
 � czenia trybu pracy 
Funkcja ta s
u� y do ustawiania temperatury dla automatycznego prze
� czania trybu ch
odzenia i ogrzewania w 
automatycznym trybie pracy (AI). 

1 Nacisn��  kilkukrotnie przycisk , dopóki nie b� dzie 

miga�  ikona . 
 

2 Za pomoc�  przycisków  zmieni�  warto�� . 

�  Warto� ci temperatury prze
� czania: 1 ~ 7 

  

3 Nacisn��  przycisk , aby zako� czy�  
proces i uaktywni�  ustawienia. 

   

4 Nacisn��  przycisk , aby wyj��  z trybu 
ustawie�  lub system automatycznie opu� ci 
ustawienia, je� li w ci� gu 25 sekund nie 
zostanie naci� ni� ty � aden przycisk. 
�  Je� li wyj� cie nast� pi bez naci� ni� cia 

przycisku OK/CLEAR, nastawiana warto��  nie 
zostanie zapami� tana. 
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Ustawienia funkcji - Ustawienie aktualnego czasu 
 

1 Nacisn��  przycisk ustawiania funkcji.  
W celu wej� cia w tryb ustawiania 
aktualnego czasu nacisn��  kilkukrotnie 
przycisk ustawiania funkcji – uka� e si�  
ikona ustawiania czasu i w oknie 
aktualnego czasu migaj�  cyfry godziny i daty. 

 

Przyk
ad)  Ustawienie czasu na 
 „10:20 w poniedzia
ek”  

 

2 Za pomoc�  przycisków  wybra�  bie�� cy dzie� .  

 

3 Nacisn��  przycisk , aby przej��  do trybu ustawiania 
AM/PM (przed po
udniem/ po po
udniu).  
(Miga wska� nik AM/PM.)  

 

4 Naciskaj� c przycisk  wybra�  warto��  AM/ PM.   

    

5 Przyciskami  przej��  do ustawiania godziny. 
(B� dzie miga
 segment godzin.) 

 

6 Za pomoc�  przycisków  ustawi�  w
a� ciw�  
godzin� .  
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7 Przyciskami  przej��  do ustawiania minut. 
(B� dzie miga
 segment minut.) 

  

8 Za pomoc�  przycisków  ustawi�  warto��  minut. 
 

 

9 Nacisn��  przycisk , aby zako� czy�  
ustawianie.  

 

10 Nacisn��  przycisk , aby wyj��  z 
trybu ustawie� . 
(W przypadku wprowadzenia 
niekompletnej informacji nast� pi powrót 
do poprzedniego ustawienia).  
�  Je� li wyj� cie nast� pi bez naci� ni� cia przycisku 

OK/CLEAR, nastawiana warto��  nie zostanie 
zapami� tana. 
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Ustawienia funkcji - Automatyczne suszenie 
Funkcja pozwala na automatyczne czyszczenie jednostki poprzez wysuszenie lamel po zako� czeniu pracy. 

Sposób ustawiania automatycznego suszenia 

1 Nacisn��  przycisk . 
 

2 Dwukrotnie naciskaj� c przycisk  przej��  do funkcji 
automatycznego suszenia. Zostaje wy� wietlona ikona 
automatycznego suszenia oraz miga wska� nik 
aktualnego stanu funkcji DISABLE (funkcja 
nieaktywna). 

 

3 Po wybraniu za pomoc�  przycisków  wska� nika 
ENABLE (funkcja aktywna), wska� nik ten miga. W celu 
w
� czenia funkcji automatycznego suszenia nale� y 
teraz nacisn��  przycisk . 

 
 

4 Gdy nie chcemy ju�  u� ywa�  funkcji automatycznego 
suszenia, mo� na j�  wy
� czy�  wybieraj� c za pomoc�  
przycisków  wska� nik DISABLE, a nast� pnie 
nacisn��  przycisk . 

5 Nacisn��  przycisk , aby wyj��  z trybu ustawie� . 
�  Je� li w ci� gu 60 sekund nie zostanie naci� ni� ty 

� aden przycisk, system automatycznie opu� ci 
ustawienia instalacyjne.  

�  Je� li wyj� cie nast� pi bez naci� ni� cia przycisku 
OK/CLEAR, nastawiana warto��  nie zostanie 
zapami� tana. 

 

• Funkcja automatycznego suszenia mo� e nie by�  dost� pna w niektórych modelach. 
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Programowanie - Prosty program  
	atwo mo � na zaprogramowa�  prac�  na czas od 1 do 7 godzin z krokiem co 1 godzina.  

1 Wej��  w tryb programowania naciskaj� c 
przycisk . 
(Miga wska� nik .) 

Przyk
ad) Ustawienie czasu prostego 
programu na ‘3’.  

2 Za pomoc�  przycisków  ustawi�  czas, na który 
chcemy zaprogramowa�  urz� dzenie.  

 

3 Nacisn��  przycisk , aby zako� czy�  ustawianie.  

  

 

4 Nacisn��  przycisk , aby wyj��  z trybu ustawie� . 
�  Je� li w ci� gu 25 sekund nie zostanie naci� ni� ty 

� aden przycisk, system automatycznie opu� ci 
ustawienia instalacyjne.  

�  Je� li wyj� cie nast� pi bez naci� ni� cia przycisku 
OK/CLEAR, nastawiana warto��  nie zostanie 
zapami� tana. 

 
�  Po ustawieniu prostego programu wyrób automatycznie rozpocznie lub zako� czy prac�  po up
yni� ciu 

ustawionego czasu.
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Programowanie - Program nocnego wy
 � czenia 
Funkcja ta s
u� y do wy
� czenia klimatyzatora podczas snu po up
ywie okre� lonego czasu. Przy pod
� czeniu 
modu
u wentylacji program nocnego wy
� czenia, po up
yni� ciu ustawionego czasu, wentylacja równie�  
przejdzie w trybu snu (wy
� czy si� ). 

1 Wej��  w tryb programowania naciskaj� c 
przycisk . 

Przyk
ad) Ustawienie czasu nocnego 
wy
� czenia na ‘3’.  

2 Kilkakrotnie naciskaj� c przycisk  wej��  w 
ustawienia programu nocnego wy
� czenia. 
(Miga wska� nik .) 

3 Za pomoc�  przycisków  ustawi�  czas, na który 
chcemy zaprogramowa�  urz� dzenie.  
Czas wy
� czenia klimatyzatora mo� na zaprogramowa�  
od 1 do 7 godzin. 

 

4 Nacisn��  przycisk , aby zako� czy�  
ustawianie.  
Programowanie jest wykonane. 

 

5 Nacisn��  przycisk , aby wyj��  z trybu ustawie� . 
�  Je� li w ci� gu 60 sekund nie zostanie naci� ni� ty 

� aden przycisk, system automatycznie opu� ci 
ustawienia instalacyjne.  

�  Je� li wyj� cie nast� pi bez naci� ni� cia przycisku 
OK/CLEAR, nastawiana warto��  nie zostanie 
zapami� tana. 
- Po ustawieniu programu, w dolnej cz�� ci 

wy� wietlacza LCD widoczny jest wska� nik SLEEP. 

6 Je� li program nocnego wy
� czenia zosta
 ustawiony, 
klimatyzator pracuje i wy
� cza si�  po up
ywie 
zaprogramowanego czasu. 

 

 UWAGA  
Nale� y programowa�  odpowiedni czas pracy wyrobu podczas snu. (W
� czenie ch
odzenia na zbyt d
ugi czas 
mo� e by�  szkodliwe dla zdrowia.)  
• Poniewa�  w trybie nocnym (snu) �� dana temperatura jest regulowana automatycznie w celu zapewnienia 

komfortu podczas snu, mo� e wyst� powa�  ró� nica pomi� dzy �� dan�  temperatur�  zdalnego sterownika, a 
�� dan�  temperatur�  na korpusie klimatyzatora.  

• Dla wyrobów, których regulacja temperatury nie jest sterowana z krokiem 0,5°C, program nocnego 
wy
� czenia dzia
a jak program wy
� czenia. 
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Programowanie - Program w
 � czenia 
Funkcja ta w
� cza klimatyzator o ustawionej godzinie. 

1 Nacisn��  przycisk  . 
 

Przyk
ad) Ustawienie czasu w
� czenia na 
godzin�  10:20. 

2 Kilkakrotnie naciskaj� c przycisk  wej��  
w tryb ustawiania programu w
� czenia. 

(Miga wska� nik .) 

3 Za pomoc�  przycisków  wybra�  ustawienie AM/ 
PM (przed po
udniem/ po po
udniu).  

 

4 Przyciskami  przej��  do trybu ustawiania 
godziny. Gdy miga wska� nik godzin, nale� y ustawi�  
�� dan�  godzin�   
Zakres ustawiania 1 - 12. 

 

5 Przyciskami  przej��  do trybu ustawiania minut. 
Gdy miga wska� nik minut, nale� y ustawi�  minuty.  
Zakres ustawiania 00 - 59. 

 

6 Nacisn��  przycisk , aby zako� czy�  
ustawianie.  
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7 Nacisn��  przycisk , aby wyj��  z trybu ustawie� . 
�  Je� li w ci� gu 25 sekund nie zostanie naci� ni� ty 

� aden przycisk, system automatycznie opu� ci 
ustawienia instalacyjne.  

�  Je� li wyj� cie nast� pi bez naci� ni� cia przycisku 
OK/CLEAR, nastawiana warto��  nie zostanie 
zapami� tana. 
- Po ustawieniu programu, w dolnej cz�� ci 

wy� wietlacza LCD widoczny jest wska� nik ON. 
Klimatyzator pracuje zgodnie z ustawionym 
czasem. 

- Je� li ustawienie programu zostanie skasowane, z 
wy� wietlacza znika wska� nik ON (w
� cz). 

 

 



Instrukcja obs
ugi 

50     Przewodowy zdalny sterownik         PQRCVSL0, PQRCVSL0QW  

Programowanie - Program wy
 � czenia 
Funkcja ta wy
� cza klimatyzator o ustawionej godzinie. 

1 Nacisn��  przycisk  . 
 

Przyk
ad) Ustawienie czasu wy
� czenia na 
godzin�  10:20. 

2 Kilkakrotnie naciskaj� c przycisk  wej��  
w tryb ustawiania programu wy
� czenia. 

(Miga wska� nik .) 

3 Za pomoc�  przycisków  wybra�  ustawienie AM/ 
PM (przed po
udniem/ po po
udniu).  

 

4 Przyciskami  przej��  do trybu ustawiania 
godziny. Gdy miga wska� nik godzin, nale� y ustawi�  
�� dan�  godzin�   
Zakres ustawiania 1 - 12. 

 

5 Przyciskami  przej��  do trybu ustawiania minut. 
Gdy miga wska� nik minut, nale� y ustawi�  minuty.  
Zakres ustawiania 00 - 59. 

 

6 Nacisn��  przycisk , aby zako� czy�  
ustawianie.  
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7 Nacisn��  przycisk , aby wyj��  z trybu ustawie� . 
�  Je� li w ci� gu 25 sekund nie zostanie naci� ni� ty 

� aden przycisk, system automatycznie opu� ci 
ustawienia instalacyjne.  

�  Je� li wyj� cie nast� pi bez naci� ni� cia przycisku 
OK/CLEAR, nastawiana warto��  nie zostanie 
zapami� tana. 
- Po ustawieniu programu, w dolnej cz�� ci 

wy� wietlacza LCD widoczny jest wska� nik OFF. 
Klimatyzator pracuje zgodnie z ustawionym 
czasem. 

- Je� li ustawienie programu zostanie skasowane, z 
wy� wietlacza znika wska� nik OFF (wy
� czenie). 
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Programowanie - Program tygodniowy 
Mo� na ustawi�  program pracy dla ka� dego dnia tygodnia. 
Praca wyrobu przebiega zgodnie z programem tygodniowym, dopóki nie zostanie on skasowany. 

1 Wej��  w tryb programowania naciskaj� c przycisk programowania. 
�  Mo� na zaprogramowa�  dwa zdarzenia programu tygodniowego dla jednego dnia oraz do 14 zdarze�  dla 

ca
ego tygodnia. 
Przyk
ad: W celu zaprogramowania zdarze�  (wtorek 11:30 w
� czenie – 12:30 wy
� czenie) nale� y 
przeprowadzi�  ustawienia w poni� szej kolejno� ci.  

2 Kilkakrotnie naciskaj� c przycisk  programowania 
wej��  w tryb ustawie�  programu tygodniowego. 
(Miga wska� nik WEEKLY.)  

3 Za pomoc�  przycisków  wybra�  program 
tygodniowy �  lub � . 
�  Dla jednego dnia mo� na ustawi�  dwa 

programy, program tygodniowy 1 i program 
tygodniowy 2 (max. dwa w
� czenia i dwa 
wy
� czenia). 

 

4 Przyciskami  przej��  do ustawiania dnia. 
Ustawi�  dla wybranego dnia, gdy miga wska� nik 
danego dnia. 
Mo� na ustawia�  dzie�  od poniedzia
ku (MON) 
do niedzieli (SUN). 

 

  

5 Za pomoc�  przycisków  wybra�  
ustawienie AM/PM (przed po
udniem/ po 
po
udniu) czasu w
� czenia. 

 

6 Przyciskami  przej��  do trybu ustawiania 
godziny czasu w
� czenia. 
- W tym miejscu ustawia si�  godzin� , o której 

klimatyzator ma si�  w
� czy� . 

 

7 Za pomoc�  przycisków  ustawi�  �� dan�  godzin� . 
Godzin�  mo� na ustawi�  w zakresie 0 - 12. 

8 Przyciskiem  przej��  do trybu ustawiania minut czasu w
� czenia.  

9 Gdy miga wska� nik minut, przyciskami  ustawi�  minuty.  
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10 Za pomoc�  przycisku  przej��  do 
ustawienia AM/PM (przed po
udniem/ po 
po
udniu) czasu wy
� czenia. 
- Ustawienie AM/PM wykonuje si�  w taki sam 

sposób, jak przy ustawianiu czasu w
� czenia. 

 

11 Za pomoc�  przycisku  przej��  do trybu 
ustawiania godziny czasu wy
� czenia (OFF). 
- Jest to godzina, o której klimatyzator ma si�  

wy
� czy� . 
- Gdy miga wska� nik godzin, ustawi�  godzin� . 

 
 
 
 
 

�  Ustawienie godzin i minut wykonuje si�  w 
taki sam sposób, jak przy ustawianiu czasu 
w
� czenia. 

  

 

 

12 W celu zako� czenia ustawiania programu tygodniowego nale� y nacisn��  przycisk ustawiania/ anulowania. 

 

Ustawianie programu tygodniowego dla wybranego dnia jest teraz zako� czone.  

13 W celu zaprogramowania ca
ego tygodnia nale� y wybra�  kolejny dzie�  i ustawi�  go w sposób identyczny, 
jak podany powy� ej. 
Je� li czas w
� czenia i czas wy
� czenia b� d�  takie same, urz� dzenie nie b� dzie pracowa� . 

Wyja� nienie programowania tygodniowego 
 
 
 
 
 

Numer  
programu 

 Czas w
� czenia Czas wy
� czenia 
 

 
 

Podkre� lenie: wskazuje, � e dla danego dnia 
ustawiono program tygodniowy (TUE – wtorek). 
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Programowanie - Program dni � wi � tecznych 
Funkcja ta automatycznie wy
� cza prac�  urz� dzenia w okre� lonych dniach. 

1 Wej��  w tryb programowania naciskaj� c 
przycisk . 

 

2 Kilkukrotnie nacisn��  przycisk , aby wy� wietli
 si�  
wska� nik HOLIDAY  

 

3 Za pomoc�  przycisków  
przej��  do dnia, który ma by�  
ustawiony jako dzie�  � wi� teczny.  

 

4 Za pomoc�  przycisków  lub  ustawi�  
wybrany dzie�  jako � wi� teczny b� d�  nie. 
Przyk
adowo, gdy jako dzie�  � wi� teczny zostanie 
ustawiony poniedzia
ek i pi� tek,  wska� niki MON i FRI 
znikn�  z wy� wietlacza.  

 

5 Nacisn��  przycisk , aby wyj��  z trybu ustawie� . 
�  Po nadej� ciu dnia ustawionego jako dzie�  

� wi� teczny, klimatyzator automatycznie si�  
zatrzymuje. Po zaprogramowaniu dnia 
� wi� tecznego, dopóki ustawienie to nie zostanie 
skasowane, nawet gdy klimatyzator zostanie 
uruchomiony, przerywa on prac�  po jednej godzinie. 

 
 
�   Po nadej� ciu dnia ustawionego jako dzie�  � wi� teczny, klimatyzator automatycznie si�  zatrzymuje.  
 Po zaprogramowaniu dnia � wi� tecznego, dopóki ustawienie to nie zostanie skasowane, nawet gdy 
 klimatyzator zostanie uruchomiony, przerywa on prac�  po jednej godzinie.  
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1. Sterowanie za pomoc �  zdalnego sterownika, gdy jednostka wewn � trzna klimatyzacji i centrala 
wentylacyjna s �  zainstalowane razem. 

 Praca pojedyncza Praca wspólna 

C
en

tr
al

a 
w

en
ty

la
cy

jn
a 

- 
re

ku
pe

ra
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r 
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pu
  

 

Praca pojedyncza centrali rekuperacyjnej 
  

 
 Jednostka wentylacyjna  

– rekuperator     
 
 
 
 
 
 

Przewodowy zdalny sterownik  

Praca wspólna jednostki klimatyzacyjnej  
i centrali rekuperacyjnej   

 
Jednostka 

wewn � trzna   
klimatyzacyjna 

 
 

 
Jednostka wentylacyjna – 

rekuperator    
 

 

Przewodowy zdalny sterownik   

C
en
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al

a 
w

en
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a 

- 
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ku
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o
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ic
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 D

X
 

Praca pojedyncza centrali rekuperacyjnej 
z ch
odnic�  freonow�   DX 

 
Jednostka wentylacyjna  

- rekuperator  
z ch
odnic �  freonow �    

 DX  
 
 

 
 

Przewodowy zdalny sterownik 

Praca wspólna jednostki klimatyzacyjnej  
i centrali rekuperacyjnej z ch
odnic�  freonow�   DX  

 
 

Jednostka 
wewn � trzna   

klimatyzacyjna 
 

Jednostka wentylacyjna  
 – rekuperator  z ch
odnic �  freonow �  

 DX 
 

Przewodowy zdalny sterownik  

�  Pod
� czenie przewodów jest takie same, jak w instrukcji obs
ugi klimatyzatora. (Patrz strona dotycz� ca 
sterowania grupowego.) 

 
 
 

2. W celu sprawdzenia dzia
ania centrali wentylacyjnej  nacisn ��  przycisk wentylacji   na zdalnym 
sterowniku i ustawi �  tryb kontrolny wentylacji. 

 

 
 
 
 
 

3. Aby powróci �  do trybu pracy klimatyzatora, w trybie centrali we ntylacyjnej nacisn ��  przycisk . 

- Je� li w ci� gu 15 sekund pracy w trybie wentylacji nie zostanie naci� ni� ty � aden przycisk, nast� puje 
automatyczne prze
� czenie z powrotem do trybu klimatyzacji. 

 

Poj� cie jednostki wentylacji  dotyczy central wentylacyjnych  z wymiennikiem krzy� owym oraz  
central wentylacyjnych  DX z wymiennikiem krzy� owym i ch
odnic�  freonow� . 
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Opcja ta jest stosowana, gdy klimatyzator jest po
� czony z central�  wentylacyjn� . 
Jest to funkcja sch
adzania i od� wie� ania powietrza wewn� trz pomieszczenia poprzez jednoczesn�  prac�  
jednostek wentylacji i klimatyzacji. 

Praca wspólna z central �  wentylacji  

1 Nacisn��  przycisk  na panelu 
steruj� cym zdalnego sterownika. 
-  Stosuje si�  tylko wtedy, gdy 

klimatyzator i wentylator typu ogólnego 
s�  wzajemnie po
� czone. (Na wy� wietlaczu  
zdalnego sterownika widoczny jest wska� nik   
„pracy wspólnej”.) 

2 Naci� ni� cie przycisku w
� czenia/ wy
� czenia w trybie 
wentylacji w
� czy central�  wentylacyjn�  . 

3 Naciskaj� c przycisk  mo� na 
zmieni�  tryb pracy wentylacji.  
Po naci� ni� ciu przycisku wyboru trybu 
pracy, tryb pracy zmienia si�  w 
kolejno� ci:  

wymiana ciep
a �  normalny �  automatyczny 

�  W trybie wentylacji na wy� wietlaczu zdalnego 
sterownika wy� wietlany jest symbol trybu 
wentylacji. Po powrocie do trybu klimatyzacji 
wy� wietlana jest �� dana temperatura. 

4 Naciskaj� c przycisk  mo� na zmieni�  
pr� dko��  przep
ywu powietrza w trybie 
pracy centralki wentylacyjnej.  
Po naci� ni� ciu przycisku pr� dko� ci 
wentylatora centrali, nawiew zmienia si�  w kolejno� ci: 

s
aby �  mocny �  bardzo mocny 

Je� li zainstalowany jest czujnik CO2, mo� na wybra�  
spo� ród opcji:  

s
aby �  mocny �  bardzo mocny �  automatyczny 

5 Powrót do trybu klimatyzacji. 
1) Zmiana automatyczna: Je� li w ci� gu 15 sekund nie 

zostanie naci� ni� ty � aden przycisk, system 
automatycznie wraca z powrotem do trybu 
klimatyzacji.  

2) Zmiana r� czna: Naci� ni� cie przycisku  w trybie 
pracy centrali wentylacyjnej powoduje prze
� czenie 
do trybu klimatyzacji.  
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Jest to funkcja sch
adzania (poprzez odzysk ciep
a) i od� wie� ania powietrza wewn� trz pomieszczenia 
(wymiana powietrza w pomieszczeniu) przy u� yciu jednostki wentylacyjnej z rekuperatorem  . 

Praca pojedyncza z central �  wentylacyjn �  
  

1 Nacisn��  przycisk  na zdalnym 
sterowniku.  

 

2 Naci� ni� cie przycisku  zmienia tryb 
wentylacji w kolejno� ci: 
wymiana ciep
a �  normalny �  automatyczny 
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3 Naciskaj� c przycisk  mo� na zmieni�  
pr� dko��  przep
ywu powietrza.  

-  Po naci� ni� ciu przycisku pr� dko� ci 
wentylatora, wielko��  nawiewu zmienia 
si�  w kolejno� ci:  

s
aby �  mocny �  bardzo mocny 

-  Je� li zainstalowany jest czujnik CO2, mo� na wybra�  
spo� ród opcji:  
s
aby �  mocny �  bardzo mocny �  automatyczny 
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Opcja ta mo� e by�  stosowana tylko wtedy, gdy klimatyzator jest po
� czony z central�  wentylacyjn�  z ch
odnic�  
freonow�   DX. 

Praca wspólna jednostki klimatyzacyjnej  
z central �  wentylacyjn �   DX 

1 Nacisn��  przycisk  zdalnego 
sterownika. 
-  Stosuje si�  tylko wtedy, gdy 

klimatyzator i centrala wentylacyjna s�  
wspólnie po
� czone pod jeden sterownik. (Na 
wy� wietlaczu  zdalnego sterownika widoczny jest 
wska� nik  „pracy wspólnej”.) 

2 Naci� ni� cie przycisku  w trybie 
wentylacji w
� czy central�  wentylacyjn� . 

3 Naciskaj� c przycisk  mo� na 
zmieni�  tryb pracy wentylacji.  
-  Po naci� ni� ciu tego przycisku, tryb 

pracy zmienia si�  w kolejno� ci: 
wymiana ciep
a �  normalny �  automatyczny 

( 	  �	  ) 
�  W trybie wentylacji na wy� wietlaczu zdalnego 

sterownika wy� wietlany jest symbol trybu 
wentylacji. Po powrocie do trybu klimatyzacji 
wy� wietlana jest �� dana temperatura. 

4 Naciskaj� c przycisk  mo� na zmieni�  
pr� dko��  przep
ywu powietrza w trybie 
wentylacji.  
-  Po naci� ni� ciu przycisku pr� dko� ci 

wentylatora, nawiew zmienia si�  w kolejno� ci:  
s
aby �  mocny �  bardzo mocny 

5 Powrót do trybu klimatyzacji. 
1) Zmiana automatyczna: Je� li w ci� gu 15 sekund nie 

zostanie naci� ni� ty � aden przycisk, system 
automatycznie wraca z powrotem do trybu 
klimatyzacji.  

2) Zmiana r� czna: Naci� ni� cie przycisku  w trybie 
wentylacji powoduje prze
� czenie do trybu 
klimatyzacji.  
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Funkcja pozwala na kontrol�  pracy centrali wentylacyjnej ch
odzeniem lub ogrzewaniem przy u� yciu 
krzy� owego wymiennika ciep
a i ch
odnicy freonowej znajduj� cego si�  wewn� trz jednostki  DX. 

Praca pojedyncza z central �  wentylacyjn �  
 DX 

1 Nacisn��  przycisk  na zdalnym sterowniku. 
Wy� wietlany jest ekran pracy pojedynczej  
centrali wentylacyjnej rekuperacyjnej z 
ch
odnic�  freonow� , jak na rysunku 
poni� ej. 

 

2 Naci� ni� cie przycisku  zmienia tryb 
pracy centrali wentylacyjnej w kolejno� ci:  

wymiana ciep
a �  normalny �  automatyczny  
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�  Wy� wietlanie segmentów   oznacza, � e przy pracy 
pojedynczej centrali wentylacyjnej  DX z 
ch
odnic�  freonow�  – jednostka zewn� trzna 
klimatyzatora nie pracuje. 

3 Naci� ni� cie przycisku  zmienia tryb 
pracy. 
-  Po naci� ni� ciu tego przycisku, tryb pracy 

zmienia si�  na:    

ch
odzenie �  ogrzewanie �  automatyczny �  zatrzymanie  

4 Naciskaj� c przycisk  mo� na zmieni�  
pr� dko��  przep
ywu powietrza.  
-  Po naci� ni� ciu przycisku pr� dko� ci 

wentylatora, nawiew zmienia si�  w 
kolejno� ci:  

s
aby �  mocny �  bardzo mocny  
�  W trybie pracy pojedynczej z centrali wentylacyjnej 

 DX mo� na wybra�  tryb ch
odzenia/ 
ogrzewania  i ustawia�  �� dan�  temperatur� . 

�  Sposób ustawiania temperatury w celu zmiany 
�� danej temperatury opisano w cz�� ci dotycz� cej 
pracy standardowej. 
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Dzi� ki tym dodatkowym funkcjom pracy intensywnej/  energooszcz� dnej uzyskuje si�  bardziej efektywn�  prac�  
centrali wentylacyjnej. 

 
 

 

Praca intensywna: maksymalnie wydajna praca 
centrali wentylacyjnej  /  DX 

1 W trybie wentylacji nacisn��  przycisk . 
-  Powoduje to zmian�  funkcji trybów 

wentylacji w kolejno� ci:  

intensywny �  energooszcz� dny 

2 Gdy na wy� wietlaczu miga wska� nik pracy 
intensywnej, nacisn��  przycisk . Wska� nik 
przestaje miga�  i funkcja jest w
� czona.  

 

3 Nacisn��  przycisk , aby wyj��  z trybu 
ustawie� . 

  

 

Praca energooszcz � dna: wydajna wentylacja  
z oszcz � dno � ci �  energii  

1 W trybie wentylacji nacisn��  przycisk . 
-  Powoduje to zmian�  funkcji trybów 

wentylacji w kolejno� ci:  
intensywny  �  energooszcz� dny 

  	   

2 Gdy na wy� wietlaczu miga wska� nik pracy 
energooszcz� dnej, nacisn��  przycisk . Wska� nik 
przestaje miga�  i funkcja jest w
� czona.  

 

3 Nacisn��  przycisk , aby wyj��  z trybu 
ustawie� . 

�  Wentylacja typu  oraz   DX 
maj�  takie same funkcje dodatkowe.   

�  Ustawienia dodatkowych funkcji wentylacji/ 
grzania/ nawil� ania s�  takie same, jak dla jednostek 
klimatyzacyjnych. 
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Ustawienia funkcji wentylacji centralek ecoV / ecoV  DX 
 

Czas opó � nienia: Uruchamia prac �  centrali w 
trybie wentylacji po up
yni � ciu czasu opó � nienia.  

1 Nacisn��  przycisk ustawie�  .  

2 Kilkukrotnie naciskaj� c przycisk  wej��   
w ustawienie czasu opó� nienia. 
Wy� wietlony zostanie wska� nik czasu opó� nienia . 

 

3 Naciskaj� c przyciski  wybra�  
ustawienie czasu opó� nienia. 
�  Zakres ustawiania czasu 

opó� nienia: 00 ~ 60 minut  
(z krokiem co 1 minut� )  

4 Gdy wy� wietlany jest �� dany czas 
opó� nienia, nacisn��  przycisk , aby 
zapami� ta�  ustawienia.  

5 Nacisn��  przycisk , aby wyj��  z trybu 
ustawie� . 
�  Je� li w ci� gu 1 minuty od zako� czenia 

ustawie�  nie zostanie naci� ni� ty � aden 
przycisk, system automatycznie opu� ci 
tryb ustawie� .  

�  Je� li wyj� cie nast� pi bez naci� ni� cia przycisku 
OK/CLEAR, nastawiana warto��  nie zostanie 
zapami� tana. 

  

Blokada, czyszczenie filtra, ustawianie czasu, temp eratura prze
 � czania  

�  Szczegó
y dotycz� ce funkcji blokady 
– patrz „Ustawienia funkcji: Zabezpieczenie przed dzie � mi” str. 37  

�  Szczegó
y dotycz� ce funkcji czyszczenia filtra  
– patrz „Ustawienia funkcji - Kasowanie wska 	 nika filtra ” str.39  

�  Szczegó
y dotycz� ce funkcji ustawiania czasu  
– patrz „Ustawienia funkcji - Ustawienie aktualnego czasu ” str.43  

�  Szczegó
y dotycz� ce funkcji temperatury prze
� czenia  

– patrz „Ustawienia funkcji - Temperatura prze
 � czenia trybu pracy ” str.42 
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Programowanie wentylacji centralek ecoV / ecoV DX 
 

Program nocnego wy
 � czenia: Ustawia delikatn �  
wentylacj �  podczas snu.  

1 Wej��  w tryb programowania naciskaj� c 
przycisk . 

 

2 Ponownie naciskaj� c przycisk  wej��  w ustawienia 
programu nocnego wy
� czenia. 
Miga wska� nik  i wy� wietlony zostaje czas do 
zaprogramowania. 

 

3 Za pomoc�  przycisków  
ustawi�  czas programu.  
Czas ten mo� na ustawi�  w zakresie 
od 1 do 12 godzin. 

 

4 Nacisn��  przycisk , aby zako� czy�  
ustawianie.  

 

5 Nacisn��  przycisk , aby wyj��  z trybu 
ustawie� . 
�  Je� li w ci� gu 60 sekund nie zostanie 

naci� ni� ty � aden przycisk, system 
automatycznie opu� ci ustawienia 
instalacyjne.  

�  Je� li wyj� cie nast� pi bez naci� ni� cia przycisku 
OK/CLEAR, nastawiana warto��  nie zostanie 
zapami� tana. 

- Po ustawieniu programu, w dolnej cz�� ci wy� wietlacza 
LCD widoczny jest wska� nik . 

 
- Po skasowaniu programu, wska� nik  zniknie. 

6 Je� li program nocnego wy
� czenia zosta
 ustawiony, 
urz� dzenie pracuje z delikatn�  wentylacj�   przez 
zaprogramowany czas. 

  

Program prosty, w
 � czenia, wy
 � czenia, tygodniowy, dni � wi � tecznych  

�  Szczegó
y dotycz� ce programowania prostego, w
� czenia, wy
� czenia, tygodniowego, dni � wi� tecznych – 
patrz cz���  instrukcji „Programowanie” (str. 46~54).   
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Ustawienia instalacyjne wentylacji – Sposób wprowad zania 
 

 UWAGA  
- Tryb ustawie�  instalacyjnych jest przeznaczony do ustawienia szczegó
ów funkcji zdalnego sterownika. 

- Je� li ustawienia instalacyjne nie zostan�  poprawnie skonfigurowane, mo� e to powodowa�  problemy z 
wyrobem, zranienie u� ytkownika lub zniszczenie mienia.  

- Czynno� ci te musz�  by�  wykonane przez instalatora z uprawnieniami. Wszelkie instalacje przeprowadzone 
przez osob�  nie posiadaj� c�  uprawnie�  lub w sposób dowolny s�  wykonywane na jej odpowiedzialno�� . W 
takiej sytuacji nie b� dzie � wiadczony nieodp
atny serwis. 

 
 

1 W celu wej� cia w tryb wentylacji nacisn��  

przycisk . 

2 Aby wej��  w tryb ustawie�  instalacyjnych 

nacisn��  na 3 sekundy przycisk .  
- Je� li przycisk pozostanie wci� ni� ty zbyt 

krótko, nast� pi wej� cie w tryb ustawie�  
u� ytkownika. Nale� y zwróci�  uwag� , 
aby naci� ni� cie trwa
o d
u� ej ni�  3 sekundy. 

 

3 Po wej� ciu w tryb ustawie�  instalacyjnych, w prawym 
dolnym naro� niku ekranu LCD wy� wietlane s�  warto� ci 
do ustawiania. 

 
 
 
 
 
 
 Kod Warto��  

 
 
 

• W zale� no� ci od funkcji wyrobu, niektóre opcje menu mog�  nie by�  wy� wietlane lub mog�  si�  ró� ni�  nazwy 
menu. 

 

 
 

Program prosty, w
 � czenia, wy
 � czenia, tygodniowy, dni � wi � tecznych 

�  Szczegó
y dotycz� ce nastaw dla central wentylacyjnych: 
• Programu prostego ,  

• W
� czenia / Wy
� czenia ,  

• Programu tygodniowego ,  
• Programu dni � wi � tecznych   

– patrz cz���  instrukcji zatytu
owanej „Programowanie ” (str. od 46 do 54) 
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Praca w ró � nych trybach pracy 
Praca w ró� nych trybach jest zjawiskiem wyst� puj� cym w sytuacji, gdy do jednej jednostki zewn� trznej 
zainstalowano kilka jednostek wewn� trznych, i polega na tym, � e tryb pracy danej jednostki wewn� trznej ró� ni 
si�  od trybu pracy pozosta
ych jednostek wewn� trznych. 
(Praca w ró� nych trybach nie wyst� puje w przypadku modeli tylko ch
odz� cych) 

1 Podczas, gdy kilka jednostek zestawu pracuje w trybie 
ch
odzenia,  nowo w
� czana jednostka wewn� trzna nie 
mo� e pracujowa�  w trybie ogrzewania. 
Poni� sze ikony informuj� , � e zestaw uruchomiony jest 
tryb ogrzewania. 

 

2 Podczas, gdy kilka jednostek zestawu pracuje w trybie 
ogrzewania,  nowo w
� czana jednostka wewn� trzna nie 
mo� e pracujowa�  w trybie ch
odzenia ani osuszania. 
Poni� sze ikony informuj� , � e zestaw uruchomiony jest 
tryb ogrzewania. 

 

3 Po w
� czeniu danej jednostki wewn� trznej przyciskiem 
zasilania  nast� pi (w ci� gu 5 sekund) 
automatyczne dostosowanie tryb pracy do 
tryb, w którym pracuj�  pozosta
e jednostki 
wewn� trzne. 
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Sprawdzi �  przed zg
oszeniem uszkodzenia 
Przed zg
oszeniem uszkodzenia wyrobu w punkcie serwisowym nale� y sprawdzi�  poni� sze pozycje. 

Objawy Sprawdzenie Czynno � ci 

Nie ma zasilania 

• Czy zasilanie klimatyzatora jest w
� czone? • Sprawdzi�  bezpiecznik obwodu. 
• Sprawdzi�  ustawienia przewodowego 

zdalnego sterownika. 

• Czy przewody klimatyzatora i zdalnego 
sterownika s�  prawid
owo pod
� czone? 

• Pod
� czy�  przewody klimatyzatora i 
zdalnego sterownika. 

• Czy po
� czenie przewodem jest 
prawid
owe? 

• Nale� y ponownie sprawdzi�  zgodnie z 
instrukcj�  instalacji. 

Nie dzia
a 
programowanie 

• Czy prawid
owo ustawiony jest aktualny 
czas? 

• Nale� y prawid
owo ustawi�  aktualny 
czas. 

• Czy programowanie zosta
o 
przeprowadzone prawid
owo? 

• Ponownie zaprogramowa�  zgodnie z 
instrukcj� . 

Nie ma nadmuchu 
zimnego powietrza 

• Czy �� dana temperatura jest ustawiona na 
ni� sz�  warto��  ni�  temperatura bie�� ca? 

• Ustawi�  �� dan�  temperatur�  na ni� sz�  
warto��  ni�  temperatura bie�� ca. 

Klimatyzator 
samoczynnie si�  
uruchamia lub 
zatrzymuje 

• Czy przeprowadzono programowanie 
pracy? 

• Skasowa�  ustawienia programowania. 

Na wy� wietlaczu 
zdalnego sterownika 
wykazywany jest 
b
� d. 

• Czy na wy� wietlaczu zdalnego sterownika 
wykazywany jest b
� d 'CH-03'? 

• Ponownie sprawdzi�  ustawienia 
przewodowego zdalnego sterownika. 

• Ponownie sprawdzi�  stan pod
� czenia 
przewodów klimatyzatora i zdalnego 
sterownika. 
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