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Części i Funkcje
Wyświetlacz Interfejsu 

WŁĄCZ /WYŁĄCZ URZĄDZENIE(ON/OFF)

Przyciski GÓRA /DÓŁ (Up/Down) służą do regulacji temperatury, zegara, regulatora czasowego, regulacji trybu 
komfoortowy sen, i oszczędzania energii. Jednocześnie służą do nastawy szczegółowych parametrów i niesprawności.

Klawisze są przydatne podczas regulacji temperatury:
Dokładność regulacji temperatury wynosi 0.5°C. Jeżeli tryb oszczędzania energii nie jest ustawiony, to zakres regulacji 
wynosi od 16°C do 30°C. Jeżeli jest ustawiony tryb oszczędzania energii, to granica najniższej temperatury dla 
chłodzenia/osusania oraz granica najwyższej temperatury dla grzania jest ustawiana przez nastawę układu scalonego  
- domyślna temperatura dla chłodzenia/osuszania wynosi 23°C, a domyślna temperatura dla grzania wynosi  26°C.

• Jeżeli przełącznik jest ustawiony na "Włącz (on)", to wyświetlana jest temperatura otoczenia, także po wyłączeniu. 
Po włączeniu zasilania i przełączeniu trybu na regulację nastawy temperatury, zaczyna migać ikona NASTAWA 
(SET), a wyświetlana jest nastawa temperatury. Po 3 sekundach wyświetli się ikona POMIESZCZENIE (ROOM), 
która pozwala zobaczyć temperaturę otoczenia.W trybie oszczędzania energii, regulacja nastawy wynosi za 
każdym naciśnięciem przycisku regulacji temperatury dokładnie 1°C.

• Jeżeli używana jest tryb Fresh Air  t  o  nie można regulować temperatury. Jeżeli nie ma ustawionej temperatury ( Central/
Lock), przy chłodzeniu wyniesie ona 18°C oraz 22°C przy grzaniu. Klawisz Góra/Dół (Up/Down) nie będzie 
wyświetlany w czasie pracy, lecz będzie wyświetlany dla nastawy regulatora czasowego, wyboru funkcji, przy  
badaniu niesprawności jednostki, przesunięcia parametru przy sprawdzaniu parametrów, ustawianiu nr jednostki, 
regulacji czasu komfortowego snu itp.

Przyciski sterownika
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Uwaga:

Przycisk ustawienia godziny
Należy nacisnąć      jeden raz, aby zmniejszyć ustawiany czas o jedną minutę. Przytrzymując wciśnięty przez 1 sekundę 
powoduje się zmniejszenie o 2 minuty, a przytrzymanie przez 5 sekundpowoduje  zmniejszenie o 10 minut.  
Zmniejszanie i zwiększenie ustawianego czasu będzie trwało w tempie 10 minut w 10 sekund.



Aby potwierdzić ustawiony czas należy nacisnąć  "NASTAWA (SET)" lub po 10 sekundach nastąpi automatycznie 
powrót do poprzedniego stanu.

TRYB (MODE) 
Należy naciskać ten klawisz dla przełączania pomiedzy trybami. 
       Uwaga: 

Jeżeli użadzenie est właczone wykonywane będzie przełączanie pomiędzy domyślnymi 3 trybami: 
chłodzenie→grzanie→wentylator→chłodzenie. 

WENTYLATOR (FAN)
Wciśnięcie tego klawisza spowoduje zmianę w kolejności jak następuje: 
(Średnia)                              → (Wysoka)                → Auto  → (Niska)
Uwaga: 
Przy ustawieniu wentylatora w trybie auto zmiana będzie się odbywać w kolejności jak poniżej:
→ Auto                       → (Niska)             → (Średnia)                              → (Wysoka) 

W trybie AUTO wentylatora (auto fan) ikona wentylatora będzie migać w czasie regulacji prędkości wentylatora. 
Będzie ona wyświetlana statycznie po zakończeniu regulacji. 
Uwaga: 
Jeżeli używana jest jednostka Fresh Air, to wentylator będzie ustawiony na tryb auto i nie można go regulować. 
Po wciśnięciu klawisza WENTYLATOR (FAN), ikona wentylatora w prawym, górnym rogu zacznie migać 
podpowiadając, że prędkości wentylatora nie można regulować. Prędkość wentylatora urządzenia Fresh Air 
będzie regulowana automatycznie przez jednostkę wewnętrzną i sterownik przewodowy będzie zawsze wyświetlał 
informację o wentylatorze w trybie auto (auto fan).

REGULATOR CZASOWY (TIME)
Aby włączyć Regulator Czasowy (Timer) należy nastawić na "WŁACZ (ON)", aby go wyłączyć należy ustawić 
"WYŁĄCZ (OFF)". 

 NASTAWA (SET)
Wciśniecie tego klawisza powoduje wejście w zmiany funkcji. 
1. Wciskając      mozną wybrać funkcje w kolejności jak poniżej: 

→ →  → →   → 
2. Wcisnąć        można wybrać funkcje w kolejności jak poniżej:

→ →  → →   → 
3. Wcisnąć dla potwierdzenia wybranej funkcji. Dla wybranej funkcji wciśnięcie  może anulować tą funkcje.

Uwaga: 
  Nawiew  Lewo/Prawo       działa tylko po ustawieniu przełącznika, a ikona  filtru       pokazywana jest tylko wtedy, gdy 
wymagane jest czyszczenie filtru. 

Ikony

Zegar - Nastawa parametrów; Wyświetlanie niesprawności; Nastawa trybu. 

Regulatora czasowy WŁĄCZ/WYŁ (ON/OFF) - Nastawa Trybu Komfortowy Sen; Nastawa/zapytanie dla parametrów; Wyświetlanie 
niesprawności.  

ROOM/SET - wyświetla temperaturę i  wilgotność, każdy krok to  0.5°C. Na przykład: jeżeli temp. wynosi  25.5°C, to 
wyświetlane będzie 25.0°C zamiast 25.5°C. Funkcja wyświetlania wilgotności jest zarezerwowana. 

Czyszczenie filtru 

Blokada Rodzicielska - ikona ta będzie wyświetlana tylko wtedy, gdy ustawiona jest funkcja blokady przed dziećmi. 

 / Blokada/Central 

Czujnik Ruchu (zarezerwowana)

Nawiew Lewo/Prawo - Ikona ta wyświetlana jest tylko w trybie kołysania, nie jest wyświetlana bez tego trybu. 

Nawiew Góra/Dół -Ikona ta wyświetlana jest tylko w trybie kołysania, nie jest wyświetlana bez tego trybu.
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Oszczędzanie Energii - Ikona ta będzie wyświetlana tylko gdy ustawiona jest funkcja oszczędzania energii. 



Grzanie Elektryczne - Ikona ta jest wyświetlana gdy grzanie elektryczne jest ustawione na pilocie przewodowym DC.

Tryb Inteligentny

Tryb Chłodzenia

Tryb Grzania

Tryb Wentylatora

Tryb Osuszania

Niska Prędkość Wentylatora. 

Średnia Prędkość Wentylatora. 

Wysoka Prędkość Wentylatora. 

Jeżeli prędkość wentylatora ustawiona jest w trybie auto, zmieniać się będzie ona w sekwencji jak poniżej:  
Niska (Low)→Średnia (Medium)→Wysoka (High)→Niska (Low),równocześnie wyświetlana będzie ikona  AUTO.
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Kmfortowy sen - Ikona jest wyświetlana dla nastawy czasu snu i pozostałego czasu do zakończenia tego trybu. Na wyświetlaczu 
widoczna jest w postaci:

Wentylacja z Odzyskiem Ciepła - Ikona ta jest wyświetlana gdy działa wentylacja z odzyskiem ciepła. 



Interpretacja Położenia Przełączników DIP (dla AC)

Przełącznik DIP Funkcja Nastawa domyślna

Sw1
Włącz.(On) Podrzędny pilot przewodowy (slave)

Wył. (Off)
Wył. (Off) Nadrzędny pilot przewodowy (master)

Sw2
Wyświetlana temperatura otoczenia włączona

Wył. (Off)
Wył. (Off) Wyświetlana temperatura otoczenia wyłączona 

Sw3
Zebranie temp. otoczenia z PCB jednostek wew. 

Wył. (Off)
Wył. (Off) Zbieranie temp. otoczenia z pilota przewodowego. 

Sw4
Pamięć trwała nieważna.

Wył. (Off)
Wył. (Off) Pamięć trwała ważna.

Sw5
Fahrenheit

Wył. (Off)
Wył. (Off) Celsjusz

Sw6
zarezerwowany

Wył. (Off)
Wył. (Off) zarezerwowany

Sw7
Model z nawiewem Góra/Dół i Prawo/Lewo. 

Wył. (Off)
Wył. (Off) Model z nawiewem Góra/Dół. 

Sw8
Jednostka Fresh Air 

Wył. (Off)
Wył. (Off) Jednostka ogólna
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Stan 
Włącz/Wył (On/Off)

Włącz.(On)

Włącz.(On)

Włącz.(On)

Włącz.(On)

Włącz.(On)

Włącz.(On)

Włącz.(On)



(1)Po włączeniu lub resecie pilot przewodowy wyświetli wszystkie ikony, następnie przejdzie do procesu inicjalizacji, 
czyli nadania nastawy początkowej. Pilot wyświetli następującą sekwencję:

(lewy-górny róg) →            (prawy-górny róg) →      → (lewy-górny róg)

Nastawa ustawień początkoych

Praca

Różnice w Funkcjonowaniu Nadrzędnego i Podrzędnego Pilota Przewodowego 

Porównywana
pozycja

Nadrzędny pilot
przewodowy Podrzędny pilot przewodowy 

Funkcja Wszystkie 
funkcje są 
dostępne. 

1. Dostępne są funkcje WŁĄCZ/WYŁĄCZ, Ustawienia Trybów, Prędkość Wentylatora, Nastawa
Temperatury, Nawiew, Oszczędzanie Energii, Funkcja zegara, Funkcja Wentylacja z Odzyskiem
Ciepła, Zachowanie Ekranu i Blokada Rodzicielska.

2. Usuwanie ikony czyszczenia filtru.

3. Przeglądanie szczegółowych parametrów i kodów niesprawności.

(1) W stanie wyłaczenia i braku reakcji ekranu należy wcisnąć "Time" oraz    przez 5 sekund aby ustawić 
zachowania ekranu, który będzie wyświetlał w prawym górnym rogu po dwukropku 88. Należy nacisnąć przycisk 
Góra/ Dół (Up/Down) dla regulacji podświetlania ekranu i nacisnąć przycisk "Set" dla potwierdzenia nastawy.
(2) Czas podświetlania ekranu powinien wynosić 0sekund - zawsze włączone, lub 15,30,60-sekund. Nastawa 
domyślna to 15sekund. Jeżeli nie jest to pierwsza nastawa, to wyświetlana będzie regulacja czasu wyświetlana 
ekranu wprowadzana ostatnim razem.
(3) W procesie zmiany nastawy czasu podświetlania ekranu należy wcisnąć przycisk ON/OFF, dla wyjścia z funkcji 
ustawiania czasu podświetlania ekranu, spowoduje to powrót do czasu podświetlania ekranu poprzedzającego 
regulację i uruchomienie jednostki.

zielona dioda LED będzie migać aż do zakończenia wprowadzania ustawień początkowych.  
(2) Jeżeli pilot przewodowy nie może skomunikować się normalnie z PCB jednostki wewnętrznej po włączeniu 
zasilania, to niesprawność komunikacji można sprawdzić poprzez funkcję zapytania o niesprawność.

Podświetlanie Ekranu 

Uwaga:
W czasie sterowania jednostki Fresh Air, na głównym interfejsie pilota nie będą wyświetlane klawisze Góra/Dół w 
normalnym stanie.  W czasie ustawiania podświetlania ekranu, należy najpierw wcisnąć klawisz Czas (Time), aby 
wyświetlić klawisze Góra/Dół na głównym interfejsie, a następnie wcisnąć równocześnie  klawisz Time i Dół, dla 
wprowadzenia nastawy dla zachowania ekranu.

Funkcja Zegara
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(1) Używany jest układ zegara 24-godziny i przy pierwszym włączeniu wyświetlana będzie domyślna godzina 12:00.
(2) Przy pierwszym włączeniu pilota przewodowego na interfejsie zostanie wyświetlona:               , regulacja zegara może być 
wykonana z dokładnością do 10 sekund. W tym samym czasie ikona zegara:     oraz wyświetlacz minut zaczną migać, co 
oznacza że można ustawić aktualny czas. Naciskając "Góra/Dół" można nastawić minuty, przy igającej ikonie zegara i nie 
migającym polu minut.  Wybór przycisku "Time" powoduje przejście do ustawienia godzin, w którym naciśniecie przycisków " Góra/Dół" 
umożliwia nastawę godziny (przy migającej ikonie zegara i nie migającym polu godzin). Po ustawieniu czasu ikona zegara i pole godzin będą migać, 
aby potwierdzić wprowadzone ustawienia należy nacisnąć "Set" w celu ichpotwierdzenia.  
(3) Naciskając "Time" prze 5 sekund można wejść do nastawy zegara. Wyświetlana będzie:               , po pierwszym włączeniu. Jeżeli nie 
jest to pierwsze uruchomienie, to czas zegara jest zapamiętany, a ikona zagara i pole minut będzie migać, co oznacza, że 
można dokonaćregulacji czasu. 
(4) Regulacja czasu zegara
Podczas regulacji zegara należy wcisnąć jeden raz     , aby zredukować go o jeną minutę/godzinę. Naciśnięcie     powoduje 
dodanie jedej minuty/godziny. Przytrzymanie przez sekunde wciśniętych:             , powoduje przyspieszenie nastawy czasu 2 
razy/sekunde. Przytrzymanie przez 10 sekund wciśniętych:              , powoduje przyspieszenie nastawy 10 razy/sekunde i 
wprowadzana zmiana powoduje dodanie czasu o 10 minut.
(5) Podczas regulacji czasu brak działań przez 10 sekund powoduje wyjście i powrót do poprzedniego stanu.
(6) Wciśnięcie "WŁĄCZ/WYŁĄCZ" powoduje wyjście z funkcji reulacji czasu i równocześnie wyłączenie/włączenie urządzenia.
(7) W trybach Komfortowy sen i  Regulatora czasowego nie można regulować czasu zegara. Po wciśnięcia klawicza "Time" 
pzez 5 sekund, ikona zegara i czas zegara zaczną migać, co oznacza, ze nie można regulować czasu.



Funkcja Regulator Czasowego (Timer) 
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1. Nastawa trybu Regulatora Czaswego jest możliwa poprzeez naciśnięcie: Regulatora Czasowego WŁĄCZONEGO (On),
Regulatora Czasowego WWYŁĄCZONEGO (Off) lub Regulatora Czasowego WŁĄCZONEGO/WYŁĄCZONEGO (On/Off).
2. Domyślnie Regulotar Czasowy WŁĄCZONY to: , a Regulator Czasowy WYŁĄCZONY to .
3. Dokładność dla nastawy czasu wynosi 1 minutę. Zegur Regulatora Czasowego oparty jest na aktualnym czasie zegara.
Regulacja jest taka sama jak dla czasu zegara.
4. Na ekranie wyświetlacza ikona Regulatora Czasowego jest widoczna w prawym górnym rogu ekranu.
5. Włączenie lub wyłączenie urządzenia poprzez picisk:       nie ma wpływu na nastawę Regulatora Czasowego. W stanie
wyłączenia urządzenia klawicz "Time" działa i nastawa Regulatora Czasowego jest możliwa.
6. Wyświetlacz Regulatora Czasowego:
Regulator czasowy WŁĄCZONY (On):
Podczas pierwszego uruchomienia naciskając przycisk "Time", zostanie wyświetlona domyślna nastawa:                 . 
Jeśli jest to kolejne uruchomienie urządzenia i dokonywana była nastawa Regulatora czasu urządzenia je zapamimętuje i 
uruchamia się w danym ustawieniu.
Migające pole godzin i Włączony (On) umożliwiaa naciśnięcie         , aby nastawić regulator czasowy, dodając lub odejmując 
1 godz. za każdym naciśnięciem przycisków. Aby przyśpieszyć regulację należy wcisnąć przyciski "Góra/Dół" i przytrzymać. 
Ponowne naciśnięcie przycisku "Time" powoduje przejście na ustawienie minut, a "Włącz (On)" zacznie migać. Aby 
potwierdzić wprowadzone ustawienia należy nacisnąć "Set", poczym wyświetlany czas i ikna "Włączenia (On)" nie miga. 
Jeżeli w ciągu 10 sekund nie zostaną wprowadzone żadne zmiany, to nastawa zostanie anulowana i Regulator Czasowy 
powróci do poprzedniego stanu.
Regulator czasowy WYŁĄCZONY (Off):
Podczas pierwszego uruchomienia naciskając przycisk "Time", zostanie wyświetlona domyślna nastawa:                .
Jeśli jest to kolejne uruchomienie urządzenia i dokonywana była nastawa Regulatora czasu urządzenia je zapamimętuje i 
uruchamia się w danym ustawieniu. Pole godzin i "Włączenie (On)" zacznie migać. Ponowne naciśnięcie przycisku "Time" 
powoduje przejście na ustawienie minut, a "Włącz (On)" zacznie migać, na wyświetlaczu pojawi się domyślny czas 
na pierwszym uruchomieniem (poprzednia nastawa zostanie wyświetlona, jeśi była wcześniej ustawiana).
Następnie pole godzin i "Wyłączenie (Off)" migają. Naciśnięcie:         umożliwia nastawę Regulatora czasowego odejmując/ 
dodając godzinę za każdym naciśnięciem. Aby przyspieszyć należy nacisnąć i przytrzymać:         . Ponowne naciśnięcie 
pola minut i "Wyłącz (Off)" zaczną mimgać. Należy wcisnąć "Set" dla potwierdzenia nastawy, wyświetlana jest nastawa 
czasu i "Wyłączenie (Off)" nie miga. Jeżeli w ciągu 10 sekund nie zostaną wprowadzone żadne zmiany, to nastawa zostanie 
anulowana i Regulator czasowy powróci do poprzedniego stanu.
Regulator czasowy WŁĄCZ/WYŁ (On/Off):
Podczas pierwszego uruchomienia naciskając przycisk "Time", zostanie wyświetlona domyślna nastawa:                .
Jeśli jest to kolejne uruchomienie urządzenia i dokonywana była nastawa Regulatora czasu urządzenia je zapamimętuje i 
uruchamia się w danym ustawieniu. Pole godzin i "Włączenie (On)" zacznie migać. Ponowne naciśnięcie przycisku "Time" 
powoduje przejście na ustawienie minut, a "Włącz (On)" zacznie migać, na wyświetlaczu pojawi się domyślny czas
podczas pierwszego uruchomienia urządzenia (poprzednia nastawa zostanie wyświetlona, jeśi była wcześniej ustawiana).
Następnie miga pole godzin i "Włącz (On)". Naciśnięcie:         dla nastawy Regulatora Czasowego odejmuje/dodaje 1 
godzinę za każdym naciśnięciem. Aby przyśpieszyć należy nacisnąć i ptrzytrzymać:         . Ponowne naciśnięcie klawisza 
"Time" spowoduje miganie pola i minut i "Wyłaczenia (Off)". Sterownik ustali porządek włączenia i wyłaczenia Regulatora 
czasowego użyje strzałek dla pokazania ich kolejności. Najpierw Włącz potem Wyłącz: ON->OFF. Najpierw Wyłącz potem 
Włącz: ON<-OFF. Należy naciesnąć "Set" aby potwierdzić nastawę. Jeżeli w ciągu 10 sekund nie zostaną wprowadzone 
żadne zmiany, to nastawa zostanie anulowana i Regulator czasowy powróci do poprzedniego stanu.

Anulowanie nastawy Regulatora Czasowego
1. Jeżeli przez 10 sekund nie ma żadnych operacji (związanych z przyciskiem "Time"), to wprowadzane ustawienia zostaną
anulowane i regulator czasowy powróci do poprzedniego stanu.
2. Naciskając "Time" na wyświetlaczu pojawi się domyślna nastawa: lub wcześniejsza nastawa o ile została 
dokonana. Pole godzin i "Włącz (On)" zaczną migać. 
Ponowne naciśnięcie "Time" spowoduje miganie pola minut i "Włącz(On)". 
Naciśnięcie po raz trzeci "Time" spowoduje wyświetlenie domyślnej nastawy Wyłączenia (Off): lub wcześniejsza 
nastawa o ile została dokonana. Następnie pole godzin i "Wyłączenie (Off)" zaczną migać. 
Naciśnięcie po raz czwarty "Time" spowoduje, że pole minut i "Wyłącz (Off)" zaczną migać.
Naciśnięcie po raz piąty "Time" spowoduje wyświetlenie domyślnego czasu: lub wcześniejsza nastawa o ile 
została dokonana. Pole godzin i "Włącz (On)" zaczną migać. 
Naciśnięcie po raz szusty "Time" spowoduje, że pole minutowe i "Włącz (On)" zacznie migać.
Naciśnięcie po raz siódmy spowoduje domyślne wyświetlenie : lub wcześniejsza nastawa o ile została dokonana. 
Pole godzin i "Wyłącz (Off)" zaczną migać. 
Naciśnięcie po raz ósmy "Time" spowoduje, że pole minut i "Wyłacz (Off)" zacznie migać.
Naciśnięcie po raz dziewiąty spowoduje anulowanie nastawy.
3. Zależność od innych przycisków gdy ustawiany jest Regulator czasowy:

Naciskając "Tryb (Mode)" lub "Wentylator (Fan)" wychodzi się z aktualnej nastawy. Naciśnięcie ich ponowne powoduje 
przejście do odpowiedniej funkcji.



(1) Jeżeli urządzenie jest w pozycji wyłączonej (ustawienie domyślne), to dostępne jest tylko wachlowanie Góra/Dół. 
Należy nacisnąc "SET" dla wejścia do funkcji cyrkulacji, ikona wachlowania Góra/Dół (Up/Down) zacznie migać, wtedy naciskając ponownie klawisz 
SET, dla potwierdzenia, ikona kołysanie zacznie świecić ciągle. Jeżeli funkcja wachlowania jest ustawiona, wykonanie powyższych operacji 
powoduje jej anulowanie. 

(2) Jeżeli urządzenie jest w pozycji włączonej, to dostępne jest wachlowanie Góra/Dół i Lewo/Prawo/. 
Należy nacisnąc "SET" dla wejścia do funkcji cyrkulacji, ikona wachlowania Lewo/Prawo zacznie migać, a naciskając klawisz Up/
Down dla wejścia do funkcji Góra/Dół, ikona wachlowania Góra/Dół zacznie migać. Gdy ikona wachlowania miga, należy nacisnąc 
ponownie  "SET", dla potwierdzenia ustawień. Ikona wachlowania zacznie świecić ciągle. Jeżeli funkcja wachlowania jest ustawiona, 
wykonanie powyższych operacji powoduje jej anulowanie.

(3) Przy podłączaniu podrzędneg pilota przewodowego, kod przełącznika Sw7 dla nadrzędnego i podrzędnego pilota 
przewodowego powinien być taki sam i powinien odpowiadać aktualnemu kodu jednostki pilota przewodowego. 

Wachlowanie (Swing)

Komfortowy Sen (Sleeping)

Funkcja Wentylacji z Odzyskiem Ciepła
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Naciskając  klawisz          ("Włącz/Wyłącz (On/Off)" można wyjść z nastawy regulatora czasowego i włączyć zasilanie 
urządzenia. Jeżeli regulator czasowy pracował wcześniej, to pilot przewodowy będzie pracował według wcześniejszej 
nastawy. Jeżeli nie było nastawy to pilot nie będzie pracował z regulatorem czasowym.

(1) Naciskając "SET" wchodzi się w nastawę trybów. Naciśnięcie           pozwala przejść do trybu Komfortowy Sen (Sleeping). Ikona 
Komfortowy sen        zacznie migać. W prawym górnym rogu wyświatlacza zostanie wyświetlony czas trybu Komfortowy sen            
Naciskając klawisz "Time"" można dokonać nastawy czasu Komfortowego snu. Gdy miga ikona komfortowego snu i "Wyłacz (Off)" 
należy wcisnąć          dla regulacji czasu snu o 0,5 godz. za każdym naciśnięciem. Zakres czasu snu wynosi od 0,5 gdz. do 72 godz. 
Aby potwierdzić nastawę należy nacisnąć przycisk "Set", a ikona Komfortowego Snu i "Wyłacz (Off)" będą wyświetlane ciągle.
(2) Gdy ikona komfortowego snu miga, należy nacisnąć "Set" zamiast klawisza "Time", a pilot przewodowy przejmię pracę 
poprzedniej nastawy trybu komfortowego snu. Jeżeli jest ustawiona nastawa komfortowego snu, należy ją anuować. Jeśli nie ma 
nastawy komfortowego snu należy ją ustawić.
(3) Jeżeli wyłączenie zasilania jest wykonane w czasie funkcji komfortowy sen, funkcja ta jest anulowana w tym samym czasie; po 
ponownym włączeniu zasilania wyświetlacz nie wyświetla informacji. Potrzeba więc go resetować.
(4) Jeżeli w czasie ustawiana lub modyfikacji funkcji komfortowy sen,  przez 10 sekund nie jest wykonywana żadna operacja, to 
nastąpi powrót do poprzedniego stanu i wprowadzana nastawa lub modyfikacja zostanie unieważniona. 
(5) W stanie ustawiania Komfortowego snu i nastawy czasu, wyświetlany będzie czas nastawy. Gdy ustawiane są równocześnie, 
wyświetlany będzie poprzednio realizowany czas. Gdy wyłączenie dla regulatora czasowego jest  wykonywane jako pierwsze, 
funkcja Komfortowy sen będzie anulowana. Gdy Komfortowy sen ustawiany jest najpierw, to wtedy funkcja wyłączenia
regulatora czasowego będzie uruchomiona po niej.
(6) W stanie ustawiania czasu Komfortowy sen, wyjście z tego stanu następuje poprzez wciśnięcie klawisza "Mode" lub "Fan"
(7) Jeżeli czas sen ustawiony jest na 1 godz, wyświetlaczu interfejsu zostanie wyświetlony         .
(8) Czas Komfortowego snu i włączenie regulatora czasowego nie powinny być ustawiane w tym samym czasie.
(9) W czasie nastawy funkcji Komfortowy sen należy wcisnąć klawisz "Włączenia/WYłaczeina (ON/OFF)" dla wyjścia z nastawy snu 
i wyłączenia jednostki.

(1) Naciskając "Set" wchodzi się do funkcji nastawy. Naciskając          należy wybrać ikonę trybu Wentylacji z odzyskiem ciepła:     ,
gdy zacznie migać należy wcisnąć ponownie "Set" dla potwierdzenia wyboru. Powyższa operacja może anulować funkcję wentylacji 
z odzyskiem ciepła jeśli była wcześniej ustawiona.
(2) Po dokonaniu nastawy funkcji wentylacji z odzyskiem ciepła jest ona wyłączana przy użyciu polecenia wyłączenia z pilota 
przewodowego. Funkcja wentylacji z odzyskiem ciepła jest zachowana gdy jednostka jest włączona ponownie.
(3) Gdy po ustawieniu funkcji wentylacji z odzyskiem ciepła, należy zmienić tryb pilota przewodowego, funkcja wentylacji z 
odzyskiem ciepła jest zachowana i funkcja ta będzie zapisana w pamięci trwałej.

Oszczędzanie Energii
(1) Naciskając "Set" wchodzi się do funkci nastawy. Następnie naciskając          można wybrać tryb oszczędzania enrgii. Naciskając "Set" potwierdza 
się wprowadzone ustawienia, a ikona Oszczędzania energii: ECO zostanie wyświetlona. Jeżeli nastawa funkcji była wykonana wcześniej to powyższa 
czynność spowoduje jej anulowanie. 
(2) Domyślny parametr dla oszczędzania energii to 23°C (granica najniższej temperatury dla trybu chłodzenia
i osuszania) oraz 26°C (granica najwyższej temperatury w trybie grzania). Zakres regulacji temperatury wynosi 23°C-30°C dla trybu 
chłodzenia i osuszania, dla trybu grzania zakres ten wynosi 16°C-26°C. Jeżeli ustawiona jest funkcja oszczędzania energii, to 
jednostki wewnętrzne pracować będą przy temperaturze domyślnej.
Uwaga: 
Jednostka Fresh Air nie posiada funkcji oszczędzania energii.



Czyszczenie Filtru

Gdy wyświetlana jest ikona       czyszczenia filtru, to wyświetlana jest ona w kolejności funkcji. Jeżeli ikona czyszczenia filtru 
miga, należy wcisnąć klawisz Set, aby ją usunąć. 

Nastawa Trybu 
(1) W stanie wyłączenia i oszczędzania energii bez wyświetlania ekranu, naciskając "Mode" przez 5 sekund, na 
wyświetlaczu w lewym-górny rogu będzie aktualny tryb obiegu. Wartość domyślna to 0. Naciskając "Góra/Dół" można  
zmieniać Tryb Obiegu po kolei pomiędzy:  0, 1, 2, 3. Następnie naciskając "Set" potwierdza się wybraną wartość. Po 
ponownym włączeniu jednostki będzie ona realizować zmieniony tryb obiegu.
Trybom przypisano odpowiednio, różne wartości:
0-------------[Inteligentny] [Grzanie] [Osuszanie] [Chłodzenie] [Wentylator] 
1-------------[Grzanie] [Osuszanie] [Chłodzenie] [Wentylator] 
2-------------[Osuszanie] [Chłodzenie] [Wentylator]
3-------------[Grzanie] [Osuszanie] [Chłodzenie] [Wentylator]
(2) Jeżeli wprowadzane są tryby zredukowane i tryb, który jest wprowadzony przed wyłączeniem nie jest w ustalanym na nowo 
trybie obiegu, to początkowym trybem jest wentylator.
(3) Punkt przecięcia trybu obiegu ustalonego przez pilota przewodowego i jednostki wewnętrznej jest obowiązujący.(4) 
Jednostka Fresh Air może wykonać tryb nastawy, a punkt przecięcia wykonywać będzie z trzema trybami jednostki Fresh Air 
(tryb chłodzenie/grzanie/wentylator).
(5) Ta nastawa jest nastawą podstawową i zostanie zapamiętana bez względu na to, czy pamięć trwała będzie aktywna czy nie.

Blokada Rodzicielska 
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Wyświetlanie Błedów

(1) Na głównym interfejsie nie są wyświetlane błędy.
(2) W stanie braku wygaszania ekranu należy nacisnąć "Time" na 10 sekund, aby sprawdzić wszystkie
niesprawności jednostek wewnętrznych w grupie, lecz w tym czasie interfejs nie wyświetla informacji zegara i regulatora 
czasowego. Numer jednostki jest wyświetlany za górnym-lewym dwukropkiem; Aktualny bład
jest wyświetlana przed górnym-prawym dwukropkiem,a niesprawność archiwalna za dwukropkiem.
(3) Numer jednostki jest wyświetlany w kodzie dziesiątkowym, niesprawność w kodzie szesnastkowym.
(4) Wszystkie liczby szesnastkowe dla niesprawności są wielkimi literami. Lecz b i d małymi, aby nie pomylić ich z 8.(5) W przypadku 
braku aktualnych błędów wyświetlany jest znak “--” przed prawym dwukropkiem. Jeżeli brak archiwalnych błędów to znak “--” 
wyświetlany jest za prawym dwukropkiem.
(6) Naciskając "Time" możliwe jest wyjście ze stanu sprawdzania błędów. Wyświetlane są informacje dla zegara i regulatora 
czasowego. 
(7) Aby wyczyścić zapis błędów należy wcisnąć i przytrzymać "Time" przez 10 sekund, wyświetlony zostaje błąd. Ponowne 
naciśnięcie "Time" przez 5 sekund wyczyści aktualne i archiwalne błędy dla wszystkich jednostek.
(8) Naciskając         wybiera się numer jednostki.

(1) Blokada rodzicielska może być użyta dla zapobieganiu nieprawidłowemu użyciu.  
 Naciśnięcie równocześnie przez 5 sekund: "Set" i      włącza Blokadę rodzicielską, a na wyświetlaczu pojawia się ikona:       .
Jednocześnie nastąpi wyjście ze wszystkich nastaw i zachowanie poprzedniego stanu. Wszystkie klawisze są blokowane, w tym 
także "Włącz/Wyącz (On/Off)".
(2) Ekran zostanie odblokowany po naciśnięciu przez 5 sekund: "Set" i     , a ikona blokady rodzicielskiej zniknie z wyświetlacza 
powodując ponowną dostępność do wszystkich przycisków.
Uwaga:
Dla sterowania jednostki Fresh Air interfejs główny pilota nie będzie wyświetlał klawisza Góra/Dół (Up/Down) w stanie 
normalnym. W czasie ustawiania blokady rodzicielskiej należy najpierw wcisnąć "Time", aby wyświetlić klawisz Góra/Dół na 
głównym interfejsie, a następnie wcisnąć razem: "Set"  i "Down" przez 5 sekund, aby wejść do ustawiania blokady rodzicielskiej. 
Po ustawieniu blokady rodzicielskiej klawisz Góra/Dół będzie dalej wyświetlany, aby ułatwić anulowanie blokady rodzicielskiej. 

Zapytanie o Parametry
(1) Przytrzymując przez 5 sekund: "Set" wybiera się zapytanie o parametry. Numer jednostki wyświetlany jest w polu 88 dla 
zegara, podczas gdy typ danych wyświetlany jest w polu 88 regulatora czasowego. Numer jednostki wyświetlany jest w dwóch 
pierwszych polach "88" zegara, podczas gdy typ danych wyświetlany jest w pierwszych dwóch polach "88" regulatora 
czasowego. Typ danych obejmuje TA, b, C, d, E i F. Aktualne dane wyświetlane są za typem danych. Na przykład temperatura dla 
jednostki 00 wynosi 16 stopni, to wyświetlane jest  “00    A 16”. 
Naciskając:        , można wybrać typ danych, od A, b, C, d, E do F.

Dane Oznaczenie typu Układ
A Temp, czujnika jedn. wewnętrznej Tai. Wartość rzeczywista, ukł. dziesiętny 
b Temp. czujnika jedn. wewnętrznej Tc1. Wartość rzeczywista, ukł. dziesiętny
C Temp. czujnika jedn. wewnętrznej Tc2. Wartość rzeczywista, ukł. dziesiętny
d Otwarcie PMV/2 jedn. wewnętrznej Wartość rzeczywista, ukł. dziesiętny
E Adres jedn. wewnętrznej Wartość rzeczywista, ukł. szesnastkowy
F Adres centrali jedn. wewnętrznej Wartość rzeczywista, ukł. szesnastkowy



(1) Aby wprowadzić numer jednostki należy wcisnąć "Set" przez 10 sekund.
(2) Nastawa numeru jednostki jest dostępna, gdy adres komunikacji pomiędzy jednostką wewnętrzna i zewnętrzną miga. 
Jeżeli przełącznik jednostki wewnetrznej może ustawić adres, to do regulacji należy użyć zakres 0-3F. 
Jeżeli przełącznik jednostki wewnętrznej nie może ustawić adresu, to adres komunikacji pomiędzy jednostką wewnętrzną i 
zewnętrzną komunikacji wyświetlany jest ciągle i jest to tylko adres dla którego można wprowadzić zapytanie.
(3) Adres pilota przewodowego jest wyświetlany przed dwukropkiem w górnym-lewy rogu, w zakresie od 0 do 15 i wyświetlany jest 
w układzie dziesiątkowym.
(4) Adres komunikacji pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną wyświetlany jest w górnym-lewy rogu. Wartością domyślną jest 
adres aktualnej jednostki. Aby wybrać inne jednostki wewnętrzne, należy użyćklawiszy:         .
(5) Adres centralny jest wyświetlany w gónym-prawym rogu, i nie może być edytowany.
(6) Naciśnięcie "Set" potwierdza wprowadzone ustawienia zmiany adresu komunikacji jednostki wewnętrznej i wychodzi z nastawy.
Naciśnięcie innego przycisku lub brak aktywności przez 10 sekund  spowoduje automatyczne wyjście z nastawy i utrzymanie 
poprzednich ustawień. Naciśnięcie "Mode" lub "Fan" powoduje wyjście z nastawy równocześnie unieważniając wprowadzone 
ustawienia. Naciśninęcie "Włącz/Wyłącz (On/Off)" powoduje wyłaczenie/włączenie urządzenia, a wprowadzone ustawienia są 
nieważne.

Nastawa Numeru Jednostki

(1) W stanie: WŁĄCZ i braku podświetlenia ekranu, naciśnięcie przez 5 sekund: "Fan"+"Set" pozwala przejść do  stanu regulacji 
ciśnienia statycznego. Ikona ciśnienia statycznego zacznie migać, a aktualny stopień ciśnienia statycznego będzie wyświetlany 
ciągle. Naciśnięcie:            , pozwala zmienić stopień ciśnienia statycznego. Aby potwierdzić należy nacisnąć "Set". 
(2) Numer jednostki wyświetlany będzie przez dwa segmenty 8, po dwukropku w górnym-lewym rogu. Stopień ciśnienia 
statycznego wyświetlany będzie przez dwa segmenty 8 po dwukropku, w górnym-prawym rogu. Aby zmienić numer jednostki 
należy nacisnąć: "Time".
(3) Numer jednostki pokazywany jest w układzie dziesiętnym od 00-15. Ciśnienie statyczne pokazywane będzie w układzie 
dziesiętnym od 01-04.
(4) W stanie: zapytania i regulacji, jeżeli nie działa wygaszanie ekranu, wciśnięcie przycisku "Włącz/Wyłącz (ON/OFF)" spowoduje 
wyjście z aktualnego stanu i włączenie/wyłączenie jednostki, bez zachowania zmienionych wartości.
(5) Ciśnienie statyczne jest wartością dla zapytania przy nieaktywnej pamięci trwałej.

Zapytanie o Stopień Ciśnienia Statycznego i Funkcja Regulacji
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(2) W stanie: zapytanie o parametry naciśnięcie "Time", pozwala zmienić adres numeru jednostki w grupie.
(3) W stanie: zapytania o parametry ponowne naciśnięcie "Set" lub nie wykonywanie żadnych operacji przez 10 sekundpozwala wyjść z nastawy.
(4) W stanie: zapytania o parametry naciskając "Mode" lub "Fan" pozwala wyjść z zapytania o parametry, a ponowne naciśnięcie 
"Mode" lub "Fan" uruchamia ich funkcje ponownie.
(5) W stanie: zapytania o parametry naciskając "Włącz/Wyłącz (ON/OFF)",    spowoduje bezpośrednie wyjście z aktualnego stanu a 
następnie włączenie/wyłączenie urządzenia.

Komunikacja z Pilotem centralnym 

Nastawa Parametrów Oszczędzania Energii

(1) Na wyświetlaczu pilota symbol:    , pokazuje sterowanie Komunikacją Pilotem centralnym, po otrzymaniu sygnału sterowania 
od głównej jednostki wewnętrznej.
(2) Gdy     jest wyświetlana ciągle (nie miga), wszystkie przyciski z wyjątkietm "Włącz/Wyłącz (On/Off)" są nieaktywne, a ikona 
zniknie przy braku sygnału sterowania od głównej jednostki wewnętrznej.
(3) Po otrzymaniu sygnału zamknięcia od jednostki wewnętrznej ikona     jest wyświetlana ciągle (nie miga), a wszystkie przyciski 
są nieaktywne. 
(4) W stanie: Komunikacji z Pilotem centralnym lub blokowania komunikacji z pilotem centralnym, wygaszanie ekranu jest 
aktywne, a naciśnięcie dowolnego przycisku uaktywnia ekran. 
(5) W stanie: Komunikacji z Pilotem centralnym lub blokowania komunikacji z pilotem centralnym, zapytanie o: błędy, parametry 
jednostki wewnętrznej oraz blokada rodzicielska są aktywne.

(1) W trybie chłodzenia, aby ustawić parametry oszczędzania energii 30°C, należy nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund: "Fan". 
Parametr oszczędzania energii miga za górnym-lewy dwukropkiem. Wartość domyślna to 23°C. Najniższą, docelową temp. 
chłodzenia można regulować naziskając:         . Po wprowadzeniu nastawy temperatury należy nacisnąc: "Set" w celu 
potwierdzenia i wyjścia z ustawień.
(2) W trybie grzania, aby ustawić parametry oszczędzania energi 160C, należy nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund: "Fan". 
Parametr oszczędzania miga za górnym-prawym dwukropkiem. Wartość domyślna to 260C. Najwyższą docelową temperaturę 
grzania można regulować poprzez naciskanie:        . Po wprowadzeniu nastawy temperatury należy nacisnąc: "Set" w celu 
potwierdzenia i wyjścia z ustawień.
(3) Parametr oszczędzania energii będzie aktywny po wyświetleniu ikony oszczędzania energii .



(1) Nastawy pamięci trwałej lub nietrwałej dokonuje się poprzez przełącznik Sw4.
(2) Zapamiętywane informacje: Tryb, Prędkość Wentylatora, Nastawa temperatury, Stan Wachlowania oraz Funkcja Wentylacji 
z Odzyskiem Ciepła.
(3) Jeżeli ustawiony jest Regulator czasowy lub Komfortowy sen, to po ponownym włączeniu zasilania będą one w stanie 
WYŁĄCZENIA; zostaną zapamiętane wszystkie stany przed  brakiem zasilania, za wyjątkiem stanu WŁĄCZ/WYŁĄCZ.
(4) Dla ułatwienia konserwacji, bez względu na to, czy pamięć trwała jest aktywna czy nieaktywna, zapisy błędów, będą 
zapamiętane.

Pamięć Trwała

Niesprawność Komunikacji Pilota Przewodowego 

(1) W stanie: WYŁĄCZENIA urządzenia, należy nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund "Fan", wyświetlona zostanie wartość 
aktualnej kompensacji temperatury w górnym-prawym rogu ekranu, a migająca wartość: "00" jest domyślna.
(2) Dla układu w stopniach Celsjusza wartość kompensacji otoczenia wynosi -04~+04, a dla układu w stopniach Fahrenheita 
wartość ta wynosi -07~+07. Wartość kompensacji temperatury można regulować naciskając         .
(3) Po zakończeniu regulacji należy nacisnąć: "Set" dla potwierdzenia nastawy.
(4) Wartość kompensacji używana jest dla temperatury otoczenia.
(5) Wartość kompensacji obowiązuje tylko w stanie sprawdzania temperatury otoczenia z pilota przewodowego.

Przy braku komunikacji pomiędzy pilotem przewodowym i jednostką wewnętrzną przez 4 minuty, wyświetlony zostanie kod błędu 
“07” przy sprawdzaniu niesprawności. 

Niesprawność Czujnika 
Jeżeli przełącznik ustawiony jest na sprawdzanie temperatury otoczenia z pilota przewodowego i czujnik nie może pracować 
normalnie, zostanie wyświetlony kod błędu “01” przy sprawdzaniu niesprawności. 

Nastawa Kompensacji Temperatury 

(1) Po wyłączeniu trybu chłodzenia należy nacisnąć i przytrzymać przez 10 sekund: “Włącz/Wyłącz (ON/OFF)”, spowoduje to 
wejście w funkcję wymuszonego chłodzenia i na interfejsie zostanie wyświetlona ikona trybu chłodzenia. W tym samym czasie w 
polu temperatury będzie migać:  “LL”. Naciskając “Włącz/Wyłącz (ON/OFF)” wyłączymy i wyjdziemy z wymuszonego chłodzenia. 
(2) Po wyłączeniu trybu grzania wnależy nacisnąć i przytrzymać przez 10 sekund: “Włącz/Wyłącz (ON/OFF)”, spowoduje to 
wejście w funkcję wymuszonego grzania i na interfejsie zostanie wyświetlona ikona trybu grzania. W tym samym czasie w polu 
temperatury będzie migać: "HH". Naciskając “Włącz/Wyłącz (ON/OFF)” wyłączymy i wyjdziemy z wymuszonego  grzania.
(3) W trybach Wymuszonego Chłodzenia lub Grzania, wszystkie przyciski są nieaktywne, za wyjątkiem klawisza “Włącz/Wyłącz (ON/
OFF)”, co można anulować poprzez wyłączenie ręczne lub wprowadzenie polecenia zakończenia "pracy testowej". Wyłączenie 
ręczne umożliwia bezpośrednie wykonanie wyłączenia zasilania, podczas gdy wprowadzenie polecenia zakończenia "pracy 
testowej" wykona to sterownik, realizując polecenie.

Wymuszone Chłodzenie/Grzanie
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Instrukcja Połączenia Przewodów dla Pilota Przewodowego 

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.

Długość przewodów komunikacji Wymiary przewodów
< 100 

≥100 i <200
≥200 i <300 
≥300 i <400

0.3mm2x3-żyłowy, ekranowany
0.5mm2x3-żyłowy, ekranowany
0.75mm2x3-żyłowy, ekranowany
1.25mm2x3-żyłowy, ekranowany

≥400 i <500 2mm2x3-żyłowy, ekranowany

*Jedna strona ekranu przewodu komunikacji musi być uziemiona.
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Instalacja
1. Początkowo należy przeprowadzić przewód komunikacji przez otwór w tylnej pokrywie.

Należy nacisnąć ten przycisk, aby otworzyć tylną pokrywę pilota przewodowego. 

2. Naley zamocować pokrywę tylną do oprawki. Następnie połączyć przewód komunikacji do portu CON1 pilota przewodowego.
Na koniec zamontować pokrywę przednią pilota przewodowego na pokrywie tylnej, aby zakończyć instalację.
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