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Części i Funkcje 
•Instrukcje dla klawiszy pilota zdalnego sterowania YR-E16

① Klawisz kierunku Góra (Up) :
Służy on do funkcji podwyższania temperatury (w trybie przełączania dla interfejsu). Jeżeli klawisz jest naciskany   
w menu interfejsu, kursor przesuwa się do góry, co podwyższa to wartość numeryczną w czasie regulacji wartości.
② Klawisz funkcji Lewy (Left) :
Zgodnie ze zgłoszeniem funkcji tym klawiszem, zapewnia on funkcję przełączania trybu w trybie interfejsu i funkcję 
powrotu dla menu interfejsu.
③ Klawisz kierunku Lewo (Left) :
Zapewnia funkcję przełączania prędkości powietrza (gdy klawisz prawo (right) jest klawiszem wachowania). 
Zapewnia on funkcję przesuwu w lewo dla kursora dla innych interfejsów.
④ Klawisz Inteligentny (Intelligent) :
Dla głównego menu interfejsu wciśnięcie tego klawisza inicjuje tryb pracy inteligentnej (z wyjątkiem trybu 
pojedynczego chłodzenia i trybu pojedynczego grzania oraz tam, gdzie nie ma trybu inteligentnego dla nastawy 
przełącznika jednostki wewnętrznej).
⑤ Klawisz kierunku Dół (Down) :
Zapewnia on funkcję spadku temperatury w trybie przełączania dla interfejsu. Jeżeli klawisz ten jest naciskany       
w menu interfejsu, kursor przesuwa się w dół, co zmniejsza wartość numeryczną w czasie regulacji wartości.
⑥ Klawisz funkcji Prawy (Right) :
Zgodnie ze zgłoszeniem funkcji ponad tym klawiszem, zapewnia on funkcję włącz/wyłącz wachlowanie oraz 
przełączanie prędkości powietrza dla trybu interfejsu (kiedy zarówno opcja lewo-prawo, jak i góra-dół nie są 
wybrane w nastawach interfejsu dla kierunku strumienia powietrza). Zapewnia funkcję potwierdzania dla menu 
interfejsu  i zapewnia funkcję "Następny krok (Next step)" dla interfejsu "Serwis Ustawianie-Hasła-Oryginalne 
hasło". 
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⑦ Klawisz kierunku Prawo (Right):
Zapewnia funkcję przełączania predkości powietrza (kiedy klawisz prawy jest klawiszem wachlowania). 
Zapewnia on funkcję przesuwu kursora w prawo dla innych interfejsów.
⑧ Klawisz Uruchomienie&Wyłączenia (Startup & Shutdown):
Zapewnia on funkcję uruchomienia i wyłączenia. Dla pracy w stanie wyłączenia należy wcisnąć ten klawisz, 
aby spowodować uruchomienie. Ponowne wciśniecie tego klawisza spowoduje wyłączenie.
⑨ Klawisz Menu/główny interfejs/wprowadzanie (Menu/main interface/input):
Zapewnia funkcję menu dla trybu interfejsu. Dla menu interfejsu spowoduje wejście do głównego interfejsu. 
Sla hasła interfejsu działa on jako klawisz do wprowadzania znaków, zgodnie ze znakami zgłoszenia powyżej 
tego klawisza.

•Wyświetlacz głównego interfejsu

① Obszar wyświetlania jednostek online:
Wyświetla ilość jednostek sterowanych przez jeden pilot zdalnego sterowania.
② Obszar wyświetlania funkcji specjalnych oraz ikon błędów:
Funkcje specjalne takie jak Tygodniowy regulator czasu, Wachlowanie, Komfortowy sen, Blokada 
Rodzicielska, Siła, Wymiana powietrza i Oszczędzanie Energii. Każda ikona odpowiada danej funkcji. 
Jeżeli wystąpi błąd, wyświetlana jest ikona błędu.
③ Obszar wyświetlania trybu:
Tryb Inteligentny, Grzanie, Chłodzenie, Osuszanie i Wentylator. Tryb pojedynczego grzania posiada tylko 
tryby grzania i wentylatora, za wyjątkiem gdy przełącznik jednostki wewnętrznej posiada ograniczenie 
trybów).
④ Obszar zgłoszenia funkcji dla klawisza funkcji Lewy

Części i Funkcje 
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⑤ Obszar wyświetlania nastawy temperatury:
Zakres regulacji wynosi od 16oC do 30oC (za wyjątkiem nastawy funkcji Oszczędzania energii).



Części i Funkcje
⑥ Obszar zgłaszania funkcji klawisza "Menu /Interfejs główny /Wprowadzanie":
Jeżeli jakakolwiek funkcja jest tutaj zgłaszana, należy nacisnąć klawisz: "Menu /Interfejs główny /Wprowadzanie", 
aby wykonać zgłaszaną funkcję.
⑦ Obszar wyświetlania daty i czasu.
⑧ Obszar wskazania statusu:
Wskazanie jednostki nadrzędnej lub podrzędnej dla pilot zdalnego sterowania. Zgłoszenie czyszczenia filtru. 
Wskaźnik statusu odszraniania. Zgłoszenie wprowadzenia wymuszonego odszraniania. Wskaźnik stanu pracy. 
Wskażnik gotowości. 
⑨ Tryb Wachlowania (Swing):
Wyświetlana w czasie nastawy Trybu Wachlowania: pojedyncze wachlowanie, lub wachlowanie w obu kierunkach 
lub brak wachlowania, w zależności od nastawy kierunku powietrza.
⑩ Obszar zgłoszenia funkcji dla klawisza funkcji Prawy

Obszar wyświetlacza prędkości powietrza
Nastawa prędkości powietrza: automatyczny strumień, słaby strumień, umiarkowany strumień, mocny strumień. 
W trybie wentylatora nie ma funkcji automatycznego strumienia. 
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•Omówienie ikon pilota zdalnego sterowania:

Tryb inteligentny

Tryb grzania

Tryb chłodzenia

Tryb osuszania

Tryb tylko wentylator

Funkcja oszczędzania energii

Błąd

Wymuszenie

Wyciszenie

Nastaw czasu

Tygodniowy regulator 
czasowy

Komfortowy sen

Nawiew prawo-lewo

Nawiew góra-dół

Funkcja wachlowanie

Wymiana powietrza

Blokada rodzicielska

Zdrowie

•Wyświetlanie i regulacja prędkości powietrza
1. Domyślna prędkość powietrza po pierwszym włączeniu
Tryb Chłodzenie Grzanie Inteligentny Osuszanie Wentylator

Prędkość powietrza Mocny strumień Słaby strumień
Automatyczny 

strumień
Automatyczny strumień Słaby strumień



Praca
2. Naciskając klawisz "Lewy-prawy (left-right)" dla ustalenia prędkości powietrza:

     Umiarkowany strumień:    Słaby strumień:Mocny strumień: 
Automatyczny strumień: tj. automatyczny cykl wyświetlania →słaby→ umiarkowany 

→mocny→słaby
A. W trybie wentylatora automatyczny strumień powietrza jest niedostępny. Pozostałe wyświetlane funkcje są takie 

same jak powyżej. 
B. Dla niektórych modeli klawisz funkcji prawy jest klawiszem "prędkość powietrza" (tj. w dolnym prawym rogu 

interfejsu wyświetlana jest "Prędkość (speed)", tak więc prędkość powietrza regulowana jest przy uzyciu klawisza 
funkcji prawy, zamiast klawisza kierunku lewo-prawo.  
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3.Nastawa czasu przełącznika regulacji czasu
A. Po ustawieniu pozycji nastawy Tygodniowej Regulacji czasu, każda grupa informacji dla ustalonego odliczania 
czasu jest wyświetlana cyklicznie przez 5 sekund. Gdy jest ona wyświetlana w grupie informacji dla odliczania 
czasu, należy wcisnąć klawisz "W dół" dla rozpoczęcia nastawy czasu dla przełącznika odliczania czasu dla 
aktualnej grupy; 
B. Kursor miga w miejscu zatrzymania. Gdy naciskamy klawisz funkcji Prawy, jako klawisz "Wprowadź (Enter)", 
kursor staje się statyczny, co wskazuje, że jest on w stanie regulacji. Klawiszami: w górę-w dół można dokonać 
regulacji czasu i temperatury. Po dokonaniu regulacji czasu i temperatury należy przesunąć kursor w lewo lub w 
prawo dla potwierdzenia czasu i temperatury. 

C. Dla regulacji czasu należy przytrzymać przez 5 seknud klawisz "W górę" lub "W dół", a zmiana nastawy zegara 
przyspieszy, z częstotliwością 10 razy/sek. 
D. Gdy kursor miga należy przesuwać się do góry, w dół, w lewo lub w prawo, aby wybrać niższy obieg. Należy użyć klawisza 
funkcji prawy, jako klawisza "Enter", dla potwierdzenia lub anulowania nastawy.
      przedstawia ważną nastawę,
      przedstawia nieważną nastawę. 
E.Gdy      występuje dla pozycji odliczania czasu zawierającej tydzień, to oznacza, że odpowiadająca informacja dla 
odliczania czasu jest ważna. 

4. Usuwanie informacji dla nastawy Regulacji czasu
        ", należy wcisnąć klawisz w lewo-w prawo,Jeżeli dla interfejsu "Tygodniowe odliczanie czasu", kursor jest na "

". Następnie należy wcisnąć klawisz "Enter", aby pojawiło się okno pokazane na Rysunku 4. aby wybrać "
Następnie należy wcisnąć klawisz lewy lub prawy dla usunięcia lub zachowania informacji dla odliczania czasu. 

Rysunek 4



Praca
5. Zgłoszenie konfliktu włącz/wyłącz dla Regulacji czasu:
Jeżeli Regulacje czasu ustawiono w taki sposób, że wystąpił konflikt nastawy włącz/wył dla tego samego czasu 
i daty, to wyskoczy ekran jak na Rysunku 5. 

Uwaga: 
W stanie nastawy Tygodniowej regulacji czasu (kursor jest nieruchomy), jeżeli nie zostaną wprowadzone żadne 
polecenia przez 1 minutę, zostanie uaktywniony wygaszacz ekranu i nastąpi automatyczny powrót do głównego 
menu. W tym stanie polecenia nie będące w konflikcie są skuteczne, w przeciwnym wypadku wyskoczy okno 
menu. Wprowadzone później będące w konflikcie polecenia są nieskuteczne i wyświetlane są w stanie 
NIEUSTALONE (NON-SET).  
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Rysunek 5

6. Przed ustawianiem tygodniowego regulatora czasowego, należy dokonać ustawienia czasu, poprzez:
Główny interfejs→ Menu→ Interfejs Czasu.

7. Jednostka podrzędna sterownika nie ma żadnej nastawy tygodniowego regulatora czasowego.

8. Po dokonaniu nastawy tygodniowego regulatora czasowego, należy wyjść z interfejsu tygodniowego
regulatora czasowego, aby wykonać polecenia.

•Nastawa aktualnego zegara
1. Należy przejść poprzez: Główny interfejs→Menu→Czas (Time)→klawisz "Enter" dla wprowadzenia,

co pokazano na Rysunku 6. 

Rysunek 6



Praca 
2. Domyślna nastawa rozpoczyna się od wartości "Rok (Year)". Naciskając klawisz "W Prawo", aby wybrać:
"Rok (Year)"-"Miesiąc (Month)"→"Dzień (Day)"→"Godzina (Hour)"→"Minuta (Minute)"→"Tydzień (Week)"; 
lub wcisnąć klawisz "W Lewo", aby wybrać:
 "Tydzień (Week)"→"Minuta (Minute)"→"Godzina (Hour)" →"Dzień (Day)" →"Miesiąc (Month)"→"Rok (Year)".
3. Po wybraniu nastawy dla czasu, który ma być zmieniony, należy nacisnąć klawisz "Góra" lub klawisz "Dół" dla
dokonania regulacji czasu;
4. Po dokonaniu regulacji wszystkich pozycji dla czasu należy nacisnąć klawisz "Enter" dla zakończenia operacji

nastawy.
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•Nastawy serwisowe
1. Aby rozpocząć nastawę serwisową, należy przejść poprzez: Główny interfejs→Menu→Inne (Other)→wprowadzić

hasło →wcisnąć klawisz "Enter"→Ustawienia serwisowe (Service Set) →wcisnąć klawisz "Enter",
jak na Rysunku 7.

Rysunek 7

2. Ustawianie hasła
A. Użytkownikom przydzielono hasło czterocyfrowe, które początkowo ustawione jest jako: 1234. Zaawansowanym 
Użytkownicy posługują się hasłem sześciocyfrowym: 841226, którego może używać tylko serwis techniczny. 
B. Naciskając klawisz "Do góry" lub "W dół" należy wybrać: "Hasło (Password) i naacisnąć klawisz "Enter", aby 
rozpocząć ustawianie hasła, co pokazano na Rysunku 8. Ustawianie hasła służy wyłącznie do zmiany hasła dla 
Użytkowników, nie dla Serwisu.
C. Naciskając klawisz "W lewo" lub "W prawo" można wybrać rząd cyfr. Następnie należy nacisnąć klawisz 
"Wprowadzanie (Input)", dla wstawienia wybranych cyfr w okienko hasła. Gdy wprowadzanie hasła jest zakończone, 
należy nacisnąć prawy klawisz dla przejścia do "Następnego kroku (Next step)". Jeżeli wprowadzanie hasła 
wykonano nieprawidłowo wyskoczy okno zgłoszenia "Nieprawidłowe hasło (Wrong password)", jak pokazano na 
Rysunku 9. Należy nacisnąć "Enter"lub "Cancel" w tym oknie, aby powrócić do Rysunku 8.

Rysunek 8

Rysunek 10Rysunek 9

D. Jeżeli "oryginalne hasło" jest wprowadzone prawidłowo, pojawi się okno, jak na Rysunku 10, zgłaszające
"Nowe hasło (New password)". Należy wpisać nowe hasło w taki sam sposób, jak opisano powyżej i następnie 
wcisnąć ponownie klawisz "Enter", dla potwierdzenia prawidłowego ustawienia nowego hasła lub wcisnąć klawisz 
"Cancel", dla skasowania nastawy hasła.



3. Przywrócenie hasła początkowego
A. Należy wybrać:  "Przywrócenie hasła (Password recovery)", jak pokazano na Rysunku 7, a następnie wcisnąć 
klawisz "Enter", aby wejść do interfejsu, jak pokazano na Rysunku 12. Następnie naciskając lewy klawisz: 
"Kasowanie (Cancel)"  lub prawy klawisz "Wprowadzenie (Enter)" można skasować tą operacje lub potwierdzić 
przywrócenie pierwotnego hasła. 
B. Operacja ta uzywana jest tylko do przywracania hasła dla Użytkownika, nie dla Serwisanta.  

•Zapytanie o kod błędu:
Należy przejść poprzez: Główny interfejs→Menu→Inne (Other)→wprowadzić hasło →wcisnąć klawisz "Enter" → 
Kod błędu (Error code) →wpisać 14. 
Interfejs wprowadzania hasła pokazano na Rysunku 13, a metoda wpisywania jest taka sama jak dla ustalania 
hasła.  

1. Naciskając: "W lewo" i klawisza "W prawo" można sprawdzić kody błędów wewnątrz jednostki. Kod adresu w 
obrębie grupy pilota zdalnego sterowania : <1> może zmieniać się od 1 do 16.

2. Aby wyczyścić zapis historycznych błędów, należy na interfejsie przytrzymać, przez 5 sekund, równocześnie 
klawisz: "Lewy" i klawisz "Prawy".

Praca
E. Jeśli nowe hasło zostało wprowadzone pomyślnie, pojawi sie okno zgłaszające "Nowe hasło wprowadzono 
Pomyślnie (New password set Successfully)", jak pokazano na Rysunku 11. Należy wcisnąć "Enter" lub 
"Cancel" aby powrócić do poprzedniego menu. 
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Rysunek 11 Rysunek 12

Rysunek 13 Rysunek 14

3. Użytkownik może przeglądać aktualne błędy oraz historię 
błędów. Seriwsant może przeglądnąć 10 błędów 
archiwalnych, przy użyciu klawisza "W dół" i klawisza "W 
górę". Jeżeli Użytkownik wciśnie klawisz "W dół", pojawi sie 
okno, jak pokazane na Rysunku 15. Seriwsant może 
wprowadzić swoje hasło, aby przeglądnąć historię błędów.  

Rysunek 15



•Nastawa kierunku dla powietrza

1. Należy przejść poprzez:  Główny interfejs→Menu→Wachlowanie (Swing)→wcisnąć klawisz "Enter".
Domyślny kierunek dla powietrza to góra/dół.  Jeżeli nawiew lewo/prawo jest sterowany, można wybrać opcję
"Lewo/prawo".

2. Jeżeli wybrano tylko kierunek lewo/prawo przy nastawie Wachlowania, to ruch wahliwy wykonywany będzie
tylko w lewo/prawo. Jeżeli przy nastawie wachlwania wybrano tylko kierunek góra/dół, to ruch wahliwy
wykonywany będzie tylko góra/dół. Jeżeli przy nastawie wachlwania wybrano oba kierunki, lewo/prawo i
góra/dół, to ruch wahliwy wbędzie wykonywant zarówno w lewo/prawo, jak i w górę/dół (dla różnych modeli,
niektóre jednostki posiadają tylko nawiew lewo/prawo lub tylko nawiew góra/dół). Nastawa musi być zgodna
z konkretnym modelem.

3. Wskazuje "Wybraną nastawę"
Wskazuje "Niewybraną nastawę"

4. Jeżeli nie wybrano zarówno kierunku nawiewu góra/dół jak i kierunku nawiewu lewo/prawo, w dolnym
prawym rogu interfejsu głównego zostanie wyświetlona prędkość powietrza. Należy użyć prawego klawisza
dla zmiany prędkości nawiewanego powietrza.

Praca
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Rysunek 16

•Nastawa Sen (Sleep)

Rysunek 17

1. Należy przejść poprzez: Główny interfejs →Menu→Sen (Sleep)→wcisnąć
klawisz "Enter" dla uaktywnienia tego trybu. Domyślny stan to wyłączenie.

2. Użycie klawiszy góra, dół, lewo, prawo umożliwia regulację kursora. Miejsce,
gdzie znajduje sie kursor posiada migającąkolistą obwódkę. Naciśnięcie:
"Enter" umożliwia wybór czasu i przełączania pomiędzy włącz/wył.

3. Wybór czasu: 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 oraz 3 oznacza, że pilot zdalnego sterowania
zostanie wyłączony za: 0.5/1/1.5/2/2.5/3 godziny od czasu nastawy.

4. Jeżeli ustawiono tryb Komfortowy sen, na głównym interfejsie pojawi sie
ikona sen.

5. Przed ustawianiem trybu Komfortowy sen, należy przeprowadzić ustawianie
czasu, tak aby czas był zgodny z aktualnym czasem rzeczywistym.

6. Jednostka podrzędna, nie posiada nastawy dla Komfortowego snu.

7. Jeżeli pilot przewodowy jest wyłączony, to funkcja Komfortowy sen jest
"WYŁĄCZONA". W razie potrzeby należy wykonać reset funkcji.



Praca 
• Nastaw numeru jednostki
(Funkcja ta przewidziana jest dla wykrywania i usuwania usterek przez Serwisanta.)

Numer pilota zdalnego sterowania bez zgody na ustawienie adresu poprzez nastawę przełącznika jednostki 
wewnętrznej wyświetlany jest na szaro, możliwy jest dostęp do niego w celu sprawdzenia, lecz bez dostępu do 
zmiany numeru dla komunikacji. 

1. Należy przejść poprzez:  Główny interfejs→Menu→Inne (Other) →wprowadzić hasło dla personelu technicznego
→wcisnąć klawisz "Enter" →Adresowanie (Addressing)→wcisnąć "Enter" dla wejścia w interfejs,
jak pokazany na Rysunku 18.

2. Numer pilota zdalnego sterowania, jak pokazano na Rysunku 18, jest ustalany przez przełącznik jednostki
wewnętrznej. Jeżeli jeden pilot zdalnego sterowania steruje jedną jednostką, to pokazywane jest tylko 01.
Wyświetlane są numery jednostek odpowiadające pracującym jednostkom wewnętrznym.

3. Jak pokazano na interfejsie na Rysunku 18, jeżeli występuje więcej niż jeden pilot przewodowy, należy użyć
klawiszy "W górę", "W dół", "W lewo" oraz "W prawo" dla wybrania numeru jednostki i nacisnąć klawisz "Enter".
Następnie pojawi się okno, jak na Rysunku 19.

4. Gdy okno jak na Rysunku 19, zostało wyświetlone, można ustalić numer jednostki komunikacjia dla tego pilota
(adresy komunikacji pomiędzy jednostką zewnętrzną i jednostka wewnętrzną) od 1 do 64. Należy użyć klawiszy
w lewo i w prawo dla dokonania regulacji cyfr dla jednostki oraz cyfr dla dziesiątek oraz użyć klawiszy w górę i w
dół, dla regulacji wartości odpowiadających cyfr. Następnie należy wcisnąć "Enter" lub "Cancel", aby powrócić
do interfejsu, jak pokazano na Rysunku 18.

5. Adres pilota jest równy odpowiedniej wartości dla kodu wybierania grupy jednostek wewnętrznych plus 1.

• Nastawa trybu blokady (lock)
1. Należy przejść poprzez:  Główny interfejs→Menu→Ine (Other) →wpisać hasło→Tryb (Mode)→wcisnąć "Enter".

Stan domyślny to "Normalny (Normal)".
2. W trybie pojedynczego chłodzenia, można wykonywać tylko tryb Chłodzenia, Osuszania i Wentylatora, przy czym

klawisz Tryb Inteligentny jest nieaktywny. Dla trybu pojedynczego grzania, można wykonywać tylko tryb grzania i
Wentylatora, aklawisz Tryb Inteligentny jest nieaktywny. W trybie normalnym można wykonywać tryby grzania,
chłodzenia, osuszania, wentylatora i trybu inteligentnego.

3. Lokalizacja, w której znajduje się kursor, posiada migającą kołową obwódkę. Należy użyć klawiszy w lewo i w prawo dla ustawienia
kursora. Należy nacisnąć kursor tam, gdzie ma być dokonany wybór.

   oznacza "Wybrany"          

oznacza "Niewybrany". 
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• Nastawa trybu blokady (lock)
1.Należy przejść poprzez: Główny interfejs →Menu→ECO→wcisnąć "Enter" dla uruchomienia.

Stan domyślny to wyłączona blokada.
2.Górna granica temperatury --- wartość maksymalnej temperatury, która może być ustawiona dla trybu grzania;

Dolna granica temperatury  --- wartość temperatury minimalnej, która może być ustawiona dla trybu chłodzenia
/osuszania.

3.Należy użyć klawiszy w lewo i w prawo dla ustawienia kursora. Miejsce w którym znajduje sie kursor otacza 
migająca, kolista obwódka. Po naprowadzeniu kursora na "Niewybrany (Unselected)" i nacisnąć "Enter",
wskazanie zmieni się na "Wybrany (Selected)".

4.Jeżeli wybrano "Wyłącz (Off)", to nastawa temperatury nie jest ograniczana przez nastawę oszczędzania energii.
Zakres regulacji temperatury to 16oC do 30oC. Jeżeli wybrano "Włącz (On)", to nastawa temperatury ograniczana
jest poprzez nastawę Trybu Oszczędzania energii.

5.Gdy dokonano regulacji do wartości odpowiadających "Górnej granicy" lub "Dolnej granicy", przy użyciu klawiszy    
w lewo i w prawo, poniżej wartości temperatury pojawi się podkreślenie i teraz można użyć klawiszy "Do góry" i "W
dół" dla regulacji temperatury. Wartości dla maksymalnej i minimalnej temperatury to, odpowiednio 16OC oraz 30OC.

6. Jeżeli włączony jest Tryb Oszczędzania energii, główny interfejs wyświetla ikonę oszczędzania energii:      .
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Rysunek 20 Rysunek 21

• Funkcje dodatkowe

Rysunek 22

1. Należy przejść poprzez:  Główny interfejs →Menu→Dodatkowe
(Addition)→wcisnąć klawisz "Enter" dla uruchomienia.
Nastawa domyślna to wyłączenie funkcji dodatkowych.

2. Wentylacja (Ventilation): Niektóre modele posiadają funkcję
wentylacji powietrza, a niektóre nie. Dla tych modeli, które nie
posiadają tej funkcji, nastawa wentylacji nie będzie używana.

3.Zdrowie (Health): Niektóre modele posiadają funkcję zdrowia,
a niektóre nie. Dla tych modeli, które nie posiadają tej funkcji,
nastawa zdrowie nie będzie używana.
Cisza (Quiet): Niektóre modele posiadają funkcję cisza, a niektóre
nie. Dla tych modeli, które nie posiadają tej funkcji, nastawa cisza
nie będzie używana.

4.
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5. Turbo: Niektóre modele posiadają funkcje turbo, a niektóre nie. Dla tych modeli, które nie posiadają tej funkcji,

nastawa turbo nie będzie używana.
6. Gdy włączona jest blokada rodzicielska, powoduje ona automatyczny powrót do głównego interfejsu i wszystkie klawisze są nieczynne.

Główny interfejs wyświetla ikonę:           dla blokady rodzicielskiej. Przytrzymanie przez 5 sekundrównocześnie wciśniętych klawiszy:
w lewo i w prawo, spowoduje zniknięcie ikony blokady rodzicielskiej oraz wyłączenie blokady, a wszystkie klawisze ponownie będą 
czynne.

7. Odszranianie O/D działa w trybie grzania; Komenda odszraniania O/D jest wysyłana do jednostki wewnętrznej.

Uwaga: 
Dla niektórych modeli, funkcje turbo i cisza są funkcjami zarezerwowanymi i wyświetlane są w kolorze szarym. 

• Parametry specjalne
Funkcja ta jest funkcja zastrzeżoną i jest tymczasowo w kolorze szarym.

• Czyszczenie siatki filtru
1. Jeżeli na głównym interfejsie wyświetla się komunikat "Filtr (filter)", musi być przeprowadzone czyszczenie filtru.
2. W czasie wyświetlania komunikatu "Filtr (filter)", należy przytrzymać przez 5 sekund, równocześnie wciśnięte

klawisze: w górę i w dół, aby skasować z wyświetlacza ikonę "Filtr".

• Kompensacja temperatury 
(Funkcja ta w zamierzeniu służy wykrywaniu i usuwaniu usterek przez Serwis i może być ona używana tylko przez 
Serwisantów).
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Rysunek 23

1. Należy przejść poprzez: Główny interfejs→Menu→Inne (Other)→ wprowadzić hasło Serwisanta→Kompensacja
Temperatury (Temp. Compensation)→wcisnąć "Enter" dla uruchomienia.

2. Będąc w tym interfejsie, należy użyć klawiszy: w górę i w dół, dla ustawienia wartości temperatury.
Zakres dla stopni Celsjusza to od  -4OC do 4OC.
Wartość domyślna to 0oC.
Zakres dla stopni Fahrenheit to od -7o do +7o.
Wciśnięcie "Enter" powoduje dokonanie zmiany wartości, natomiast wciśnięcie "Return" powoduje zachowanie
oryginalnej wartości.
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• Funkcje dodatkowe

Rysunek 24

1.Specjalne nastawy możliwe są tylko dla określonych modeli, jeżeli odpowiednia jednostka wewnętrzna nie jest
wyposażona w taką funkcję, to polecenie będzie nieskuteczne.

2.W stanie włączonym, domyślny stopień ciśnienia statycznego wynosi 1 i nie jest wyświetlana żadna wartość
znamionowa. Po ustabilizowaniu komunikacji (około 3 minut później), ciśnienie statyczne i stan znamionowy
mogą być sprawdzone.

3.Wciskając klawisze: góra/dół, można przełączać pomiędzy ciśnieniem statyczny, wartością znamionową a
numerem grupy pilota zdalnego sterowania. Naciskając klawisze: lewo/prawo powoduje się przesuwanie
kursowa w każdej linii. Dla potwierdzenia nastawy, należy wcisnąć klawisz OK.

4.Migająca obwódka wskazuje miejsce lokalizacji kursora, gdy wybierane jest ciśnienie statyczne i wartość
znamionowa. Jeżeli kursor przesunie sie do lokalizacji numeru grupy pilota zdalnego sterowania, to numer
zostanie podkreślony i zakres numerów wynosi: 1-16.

• Szczegółowe informacje
(dla dostępu wymagane jest hasło Użytkownika)

1. Przejść poprzez Główny interfejs→Menu→inne (other)→wpisać hasło→Szczegóły (Details)→wcisnąć "Enter"
dla uruchomienia.

2. 063 jest adresem pilota zdalnego sterowania wewnątrz grupy. Jeżeli jedna jednostka jest sterowana przez
jeden pilot zdanego sterowania, to adres domyślny to 01. Zakres dla tej wartości to od 01 do 16. Adres
wewnętrzny jest wspólny zarówno dla jednostki wewnętrznej jak i dla jednostki zewnętrznej, a zakres wynosi
od 1 do 64.

3. Adres pilota zdalnego sterowania jest równy odpowiedniej wartości kodu wybierania adresu grupy jednostek
plus 1.

Rysunek 25 Rysunek 26



• Nastawa stanu
(funkcja ta w zamierzeniu służy wykrywaniu i usuwaniu usterek przez Serwis i może być ona używana tylko przez
Serwisantów).

1. Przejść poprzez Główny interfejs→Menu→Inne (Other)→wpisać hasło użytkownika wyższej klasy→nastawa
Statusu (Status set)→wcisnąć "Enter" dla uruchomienia.

2. Do przemieszczania kursora należy używać klawiszy: góra, dół, lewo i prawo. Lokalizacja, w której znajduje sie
kursor wskazywana jest poprzez migającą obwódkę:      . Należy wcisnąć "Enter" aby zmienić ją.
      oznacza  "Wybrany stan" 
      oznacza  "Nie wybrany stan" 

3. Automatyczne odzyskiwanie (auto recovery): jeżeli funkcja ta jest włączona, to stan sprzed awarii zasilania
będzie zapisany w pamięci. Po przywróceniu zasilania, jednostka będzie kontynuować pracę w stanie sprzed 
awarii zasilania. Jeżeli funkcja ta jest wyłączona, to stan ten nie będzie zapisany w pamięci, a gdy zostanie 
przywrócone zasilanie jednostka pozostanie w stanie wyłączonym. Po uruchomieniu trybem domyślnym jest tryb 
automatyczny: automatyczne powietrze (automatic air) 24o. Jeżeli automatyczne odzyskiwanie jest ustawione 
na włącz i Tryb Komfortowy sen jest także ustawiona, to dla przypadkowej awarii zasilania, jednostka jest w 
stanie wyłączenia, po przywróceniu zasilania.

4. Nastawy nadrzędny/podrzędny: Nastawa ta używana jest dla sterownia nadrzędnym /podrzędnym pilotem
zdalnego sterowania. Pilot nadrzędny oraz pilot podrzędny są ustawiane oddzielnie.

5. Jednostka temperatury: Temperatura jest ustawiana w stopniach Celsjusza i stopniach Fahrenheita.

Praca
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6. Czujnik wewnętrzny: Nastawa dla zbierania temperatur dla czujnika temperatury otoczenia.

Porównywana 
pozycja

Nadrzędny pilot 
przewodowy Podrzędny pilot przewodowy

Funkcja Wszystkie funkcje

1.Nastawa kierunku powietrza, nastawa czasu, tryb blokady,
czujnik wewnętrzny, automatyczne przywracanie i ECO muszą 
być zgodne z nadrzędnym pilotem przewodowym. 
2.Tygodniowy regulator czasowy, nastawa komfortowy sen,
adresowanie, nastawy specjalne i kompensacja 
temperatury są w kolorze szarym i nie są dostępne. 

Różnice pomiędzy działaniem nadrzędnego i podrzędnego pilota zdalnego sterowania: 

Wygaszacz ekranu:
W przypadku braku działań przez jedną minutę, podświetlenie pilota zdalnego sterowania zostanie zredukowane, 
aby chronić ekran i oszczędzać energię. Naciśnięcie dowolnego klawisz przerwa funkcję wygaszacza ekranu i 
przywraca poprzednie podświetlenie. 

Obsługa trybu Centralizacja /Blokada (Centralization/Lock): 
Jeżeli centralny pilot jest podłączony do systemu AC:
1. Jeżeli w głównym interfejsie wyświetlana jest ikona:      , to uaktywniony jest tryb centralizacji dla pilota centralnego, w którym 

można użyć tylko klawiszy: uruchomienie /wyłączenie (startup /shutdown), a inne klawisze są nieaktywne. W przypadku braku 
działań przez jedną minutę, zostanie włączona funkcja wygaszacza ekranu i podświetlenie pilota przewodowego zostanie 
zredukowane. Naciśnięcie dowolnego klawisza powoduje powrót do poprzedniego podświetlenia.    

2. Jeżeli w głównym interfejsie wyświetlana jest ikona:      , to oznacza że tryb blokady ustawiony jest na pilocie
centralnym i wszystkie klawisze są nieaktywne. W przypadku braku działań przez jedną minutę, funkcja wygaszacza 
ekranu zostanie włączona i podświetlenie pilota przewodowego zostanie zredukowane. Dla przywrócenia 
poprzedniego podświetlenie należy wcisnąć dowolny klawisz.   
Jeżeli Tryby:     lub     są włączone, to nastawy tygodniowego regulatora czasowego i sen są nieaktywne. 
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• Połączenia przewodów dla pilota zdalnego sterowania:

• Przewody komunikacji :
Długość przewodów komunikacji [m] Wymiary przewodów

< 100 0.3mm2x3-żyłowy, ekranowany 

≥ 100 i <200  0.5mm2x3-cżyłowy, ekranowany

≥ 200 i <300 0.75mm2x3-żyłowy, ekranowany

≥ 300 i <400 1.25mm2x3-żyłowy, ekranowany

≥ 400 i <500 2mm2x3-żyłowy, ekranowany

* Jedna strona ekranu przewodu komunikacji musi być uziemiona.
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B
Pilot przewodowy

Przewód biegunowy A

A

B

B

C

C

Jedn. wew. 1

Pilot przewodowy

A

A A A A

Pilot przewodowy

A

A

B B B B B

B

C C C C C

C

Jedn. wew. 1 Jedn. wew. 2 Jedn. wew. N Jedn. wew. 15 Jedn. wew. 16  (jednostka nadrzędna)

Pilot przewodowy Pilot przewodowy Pilot przewodowy Pilot przewodowy

Pilot przewodowy

Biegunowe przewody sterowania 
pilota przewodowegoPilot przewodowy

Przewód biegunowy A

A A

B

B B

C

C C

Przewód biegunowy

Jedn. wew.1

Pilot przewodowy Pilot przewodowy

C

Są trzy sposoby połączenia pilota przewodowego z jednostkami wewnętrznymi:
A. Jeden pilot przewodowy może starować maksymalnie do 16 sztuk jednostkami wewnętrznymi, 3 przewody
biegunowe muszą łączyć pilota przewodowego z jednostką nadrzędną (jednostka wewnętrzna bezpośrednio połączona 
z pilotem przewodowym), pozostałe jednostki połączone są z jednostka nadrzędną przy użyciu dwóch przewodów 
biegunowych. B. Jeden pilot przewodowy steruje jedną jednostką wewnętrzną i jednostka wewnętrzna połączona jest 
z pilotem przewodowym trzema przewodami biegunowymi.
C. Dwa piloty przewodowe sterują jedną jednostką wewnętrzną. Pilot przewodowy połączony z jednostką wewnętrzną 
nazywany jest nadrzędnym, drugi nazywany jest podrzędnym. Nadrzędny pilot przewodowy i jednostka wewnętrzna           
oraz nadrzędny i podrzędny pilot przewodowy połączone są 3 przewodami biegunowymi.



Instalacja Pilota Przewodowego 
• Instalacja pilota przewodowego:
1. Należy przeprowadzić przewód komunikacji poprzez otwór w obudowie.
2. Należy przeprowadzić przewód poprzez tylną pokrywę pilota przewodowego, w miejscu oznaczonym nr 1.
3. Należy zamontować tylną pokrywę na obudowie, przy użyciu wkrętów.
4. Należy połączyć terminale przewodu komunikacji z odpowiednimi złączkami, a następnie zamontować pokrywę

czołową pilota przewodowego i zamocować ją.
5. Biały przewód podłączony do jednostki wewnętrznej A, żółty przewód podłączony do jednostki wewnętrznej B,

czerwony przewód podłączony do jednostki wewnętrznej C.
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Obudowa 120
Tylna pokrywa pilota 
przewodowego

czerwony żółty     biały
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