
 

 

 INSTRUKCJA 
UśYTKOWNIKA 
 
Sterownik przewodowy 
MWR-WH00 

P
O

L
S

K
I 

   

 

Systemy klimatyzacji 

 

 



Str2  

 

  

 Informacje dotyczące bezpieczeństwa uŜytkowania 
• Przed rozpoczęciem korzystania ze sterownika przewodowego, naleŜy uwaŜnie przeczytać niniejszą instrukcję. 

• Po przeczytaniu instrukcji naleŜy ją przechowywać w łatwo dostępnym i bezpiecznym miejscu. Jeśli właściciel 
urządzenia zmienia się, naleŜy przekazać mu równieŜ instrukcję. 

• Nigdy nie moŜna próbować samodzielnie instalować układu klimatyzacji, ani przenosić sterownika 
przewodowego. 

  

  
 

OSTRZEśENIE 

   

   

   

   

   

   

� Sterownika przewodowego nie naleŜy próbować samodzielnie 
instalować, ani naprawiać. 

� Sterownik przewodowy nie jest przeznaczony do samodzielnej 
naprawy. W celu dokonania naprawy naleŜy zawsze kontaktować się z 
autoryzowanym serwisem. 

� Jeśli klimatyzator jest przenoszony, w celu rozłączenia i zainstalowania 
sterownika przewodowego naleŜy zawsze kontaktować się z 
autoryzowanym serwisem. 

� Sterownik przewodowy musi być zasilany napięciem znamionowym. 

� W przypadku awarii (zapach spalenizny, itp.), naleŜy natychmiast 
przerwać pracę, wyłączyć wyłącznik elektryczny i skonsultować się z 
autoryzowanym serwisem. 

    

  

 
UWAGA 

   

   

   

   

   

   

   

   

� W pobliŜu sterownika przewodowego nie naleŜy uŜywać gazów 
łatwopalnych. 

� Do sterownika przewodowego nie naleŜy wlewać wody. 

� Sterownika przewodowego nie naleŜy obsługiwać mokrymi rękoma. 

� Sterownika przewodowego nie naleŜy instalować w miejscu, gdzie 
będzie mieć styczność z gazami palnymi, olejem maszynowym, gazem 
siarkowym, itp. 

� Przycisków nie naleŜy przyciskać przedmiotami o ostrych 
zakończeniach. 

� Nie naleŜy nadmiernie ciągnąć, ani zginać przewodów sterownika 
przewodowego. 

� Sterownika przewodowego nie naleŜy wykorzystywać do celów, do 
których nie został przeznaczony. 

� Na sterownik przewodowy nie naleŜy rozpylać środków 
owadobójczych, ani innych substancji łatwopalnych. 

� Sterownika przewodowego nie naleŜy czyścić z wykorzystaniem 
benzenu, rozpuszczalników, ani innych środków chemicznych. 

� Sterownika przewodowego nie naleŜy wystawić na wstrząsy, ani 
samodzielnie dokonywać jego demontaŜu. 
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 Sterownik przewodowy – przyciski i wyświetlacz 
    
    

 

  

Uwaga � Po włączeniu sterownika przewodowego odczytywane zostają ustawienia 
mikroprzełączników dwustanowych (Switch) znajdujących się pod 
obudową sterownika. JeŜeli po uruchomieniu sterownika zostaną 
dokonane jakiekolwiek zmiany ustawień mikroprzełączników naleŜy 
uruchomić system ponownie poprzez jednoczesne naciśnięcie przycisków 

i  lub odłączyć i ponownie podłączyć zasilanie, w ten sposób 
zmiany zostaną zatwierdzone. 

� Po okresowym czyszczeniu filtra powietrza naleŜy nacisnąć przycisk 

. Znak , informujący o konieczności wyczyszczenia filtra 
zniknie.  

� Wciśnięcie przycisku funkcji nie obsługiwanej przez jednostkę wewnętrzną 

spowoduje wyświetlenie symbolu . 

 

Sterownik przewodowy jest przeznaczony do montaŜu naściennego. 

Przycisk (WŁ./WYŁ.) klimatyzatora    
Przycisk regulacji 
temperatury 

Wyświetlacz 
temperatury 

Zegar  czasu Wł./Wył. 
Wyśw. kodów błędów 

Wyświetlacz 
trybu działania 

 Wyśw. prędkości 
wentylatora/kierunku 

wypływu powietrza

Wyświetlacz 
funkcji specjalnych 

Przyciski zegara czasu 
Wł./Wył. 

Wybór trybu pracy 

Przycisk regul. kierunku  
wypływu powietrza 

Przycisk regulacji 
temperatury 

Przycisk kasowania 
alarmu filtra 

Przycisk regulacji obrotów wentylatora 
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Uruchomienie sterownika przewodowego 

Zakupiliście  Państwo sterownik przewodowy, który został  
zainstalowany przez autoryzowanego instalatora. 
 
Instrukcja uŜytkownika zawiera wiele istotnych informacji dotyczących 
korzystania ze sterownika przewodowego. Prosimy poświęcić chwilę 
czasu na ich przeczytanie, gdyŜ pomogą Państwu w pełni 
wykorzystywać dostępne w urządzeniu funkcje. 
 
W głównej części tego dokumentu znajdują się podrozdziały opisujące 
krok po kroku kaŜdą dostępną funkcję. 
 
Na ilustracjach wykorzystanych w opisach funkcji zastosowano trzy 
róŜna symbole: 

NACIŚNIJ PRZESUŃ 
PRZYTRZYMAJ 

WCIŚNIĘTY 
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 Wybór trybu pracy - auto 
 W trybie pracy auto, funkcja klimatyzatora (chłodzenie/grzanie)  

oraz prędkość obrotowa wentylatora regulowane są 
automatycznie w celu utrzymania zadanej temperatury. 

 

 

 

Naciśnij przycisk  (Wł/Wył), by włączyć jednostkę 
wewnętrzną. 

- Przycisku  nie naleŜy naciskać, jeŜeli sterownik 
przewodowy jest włączony (spowoduje to wyłączenie 
urządzenia) 

 

1 

Wynik: Klimatyzator zostanie włączony w ostatnio 
wybranym trybie. 

 Klimatyzator ma wbudowany mechanizm 
zabezpieczający, który chroni go przed uszkodzeniem 
w razie natychmiastowego uruchomienia, po: 
♦ Włączeniu do gniazdka sieciowego 
♦ Zatrzymaniu 
Klimatyzator zostanie uruchomiony po 3 minutach od 
momentu jego włączenia. 
 

2 
Aby wybrać tryb pracy auto, naleŜy naciskać przycisk , 
do momentu pojawienia się wskaźnika trybu Auto. 
Wynik:  ♦ Klimatyzator będzie pracował w trybie auto. 

♦ W trybie pracy Auto klimatyzator chłodzi lub 
ogrzewa pomieszczenie zaleŜnie od ustawionej 
temperatury. W tym trybie pracy nie moŜna 
zmienić manualnie prędkości obrotowej 
wentylatora. 

3 Aby ustawić Ŝądaną temperaturę, naleŜy naciskać przyciski 

, aŜ do momentu gdy zostanie wyświetlona Ŝądana 
temperatura. Temperaturę moŜna ustawić w granicach 18°C 
do 30°C. 

Wynik: Po wciśnięciu przycisków  temperatura 
będzie regulowana w przyrostach co 1 °C. 

4 Aby ustawić kierunek pionowego wypływu powietrza z 
klimatyzatora, naleŜy zapoznać się z informacjami 
zamieszczonymi na str. 13. 
  

 

 

 

Uwaga Prędkość obrotowa wentylatora w trybie auto  
W trybie pracy auto klimatyzator dąŜy do jak 
najszybszego uzyskania Ŝądanej temperatury w 
pomieszczeniu . W związku z tym po włączeniu 
klimatyzator będzie pracował z maksymalną wydajnością, 
a wentylator na najwyŜszych obrotach tak, aby skrócić 
czas do osiągnięcia temperatury zadanej. Po osiągnięciu 
zadanej temperatury klimatyzator zmniejszy odpowiednio 
wydajność oraz prędkość obrotową wentylatora. 
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Wybór trybu pracy - chłodzenie   

   

Tryb chłodzenia naleŜy wybrać, gdy chce się obniŜyć 
temperaturę w pomieszczeniu. 

  P
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1 Naciśnij przycisk  (Wł/Wył), by włączyć jednostkę 
wewnętrzną. 

- Przycisku  nie naleŜy naciskać, jeŜeli sterownik 
przewodowy jest włączony (spowoduje to wyłączenie 
urządzenia) 

 
 Wynik: Klimatyzator zostanie włączony w ostatnio 

wybranym trybie. 

 Klimatyzator ma wbudowany mechanizm 
zabezpieczający, który chroni go przed 
uszkodzeniem w razie natychmiastowego 
uruchomienia, po: 
♦ Włączeniu do gniazdka sieciowego 
♦ Zatrzymaniu 
Klimatyzator zostanie uruchomiony po 3 minutach 
od momentu jego włączenia. 
 

2 Aby wybrać tryb pracy chłodzenie, naleŜy naciskać 

przycisk , do momentu pojawienia się wskaźnika 
Cool. 
Wynik: Klimatyzator będzie pracował w trybie 

chłodzenia. 

3 Aby ustawić Ŝądaną temperaturę, naleŜy naciskać 

przyciski , aŜ do momentu gdy zostanie 
wyświetlona Ŝądana temperatura. Temperaturę moŜna 
ustawić w granicach 18°C do 30°C. 

Wynik: Po wciśnięciu przycisków  
temperatura będzie regulowana w 
przyrostach co 1 °C. 

4 Aby wybrać prędkość obrotową wentylatora naleŜy 
nacisnąć przycisk . 

Wynik: Za kaŜdym naciśnięciem przycisku , 
prędkość obrotowa wentylatora będzie się 
zmieniała w następujący sposób: 
bieg niski (Low)  
bieg średni (Medium)   
bieg wysoki (High)  
obroty regulowane automatycznie (Auto)  

5 Aby ustawić kierunek pionowego wypływu powietrza z 
klimatyzatora, naleŜy zapoznać się z informacjami 
zamieszczonymi na str. 13. 
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 Wybór trybu pracy - osuszanie 
  Tryb osuszania naleŜy wybrać, gdy w pomieszczeniu jest 

zbyt wilgotno. Wybranie tego trybu spowoduje osuszenie 
powietrza przy nieznacznym obniŜeniu temperatury w 
pomieszczeniu. 

 

 

 

 

 1 Naciśnij przycisk  (Wł/Wył), by włączyć jednostkę 
wewnętrzną. 

- Przycisku  nie naleŜy naciskać, jeŜeli sterownik 
przewodowy jest włączony (spowoduje to wyłączenie 
urządzenia) 

 
Wynik: Klimatyzator zostanie włączony w ostatnio 

wybranym trybie. 

 
Klimatyzator ma wbudowany mechanizm 
zabezpieczający, który chroni go przed uszkodzeniem 
w razie natychmiastowego uruchomienia, po: 
♦ Włączeniu do gniazdka sieciowego 
♦ Zatrzymaniu 
Klimatyzator zostanie uruchomiony po 3 minutach od 
momentu jego włączenia. 

2 Aby wybrać tryb pracy osuszanie, naleŜy naciskać 
przycisk , do momentu pojawienia się wskaźnika Dry. 

 
Wynik: ♦ Klimatyzator będzie pracował w trybie 

osuszania. 
♦ W trybie tym prędkość obrotowa wentylatora 

będzie regulowana automatycznie. W tym trybie 
pracy nie moŜna zmienić manualnie prędkości 
obrotowej wentylatora. 

3 Aby ustawić Ŝądaną temperaturę, naleŜy naciskać przyciski 

, aŜ do momentu gdy zostanie wyświetlona Ŝądana 
temperatura. Temperaturę moŜna ustawić w granicach 18°C 
do 30°C. 

Wynik: Po wciśnięciu przycisków  temperatura 
będzie regulowana w przyrostach co 1 °C. 

4 Aby ustawić kierunek pionowego wypływu powietrza z 
klimatyzatora, naleŜy zapoznać się z informacjami 
zamieszczonymi na str. 13.  
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Wybór trybu pracy - wentylator  

   

Tryb pracy wentylator naleŜy wybrać, gdy chce się, by 
powietrze cyrkulowało bez zmiany temperatury. 

  P
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1 Naciśnij przycisk  (Wł/Wył), by włączyć jednostkę 
wewnętrzną. 

- Przycisku  nie naleŜy naciskać, jeŜeli sterownik 
przewodowy jest włączony (spowoduje to wyłączenie 
urządzenia) 

 
Wynik: Klimatyzator zostanie włączony w ostatnio 

wybranym trybie. 

 
Klimatyzator ma wbudowany mechanizm 
zabezpieczający, który chroni go przed 
uszkodzeniem w razie natychmiastowego 
uruchomienia, po: 
♦ Włączeniu do gniazdka sieciowego 
♦ Zatrzymaniu 
Klimatyzator zostanie uruchomiony po 3 minutach 
od momentu jego włączenia. 

2 Aby wybrać tryb pracy wentylator, naleŜy naciskać 

przycisk  do momentu pojawienia się wskaźnika 
Fan. 
 
Wynik: ♦ Klimatyzator będzie pracował w trybie 

cyrkulacji powietrza. 
♦ W tym trybie nie moŜna regulować 

temperatury. 
3 Aby wybrać prędkość obrotową wentylatora naleŜy 

nacisnąć przycisk . 

Wynik: Za kaŜdym naciśnięciem przycisku , 
prędkość obrotowa wentylatora będzie się 
zmieniała w następujący sposób: 
bieg niski (Low)  
bieg średni (Medium)   
bieg wysoki (High)  
obroty regulowane automatycznie (Auto)  

4 Aby ustawić kierunek pionowego wypływu powietrza z 
klimatyzatora, naleŜy zapoznać się z informacjami 
zamieszczonymi na str. 13.  
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 Wybór trybu pracy - grzanie 
   
  Tryb grzania naleŜy wybrać, gdy chce się podnieść 

temperaturę w pomieszczeniu. 
 

 

 

 

 1 
Naciśnij przycisk  (Wł/Wył), by włączyć jednostkę wewnętrzną. 

- Przycisku  nie naleŜy naciskać, jeŜeli sterownik przewodowy jest 
włączony (spowoduje to wyłączenie urządzenia) 

 
Wynik: Klimatyzator zostanie włączony w ostatnio wybranym 

trybie. 

 
Klimatyzator ma wbudowany mechanizm zabezpieczający, który 
chroni go przed uszkodzeniem w razie natychmiastowego 
uruchomienia, po: 
♦ Włączeniu do gniazdka sieciowego 
♦ Zatrzymaniu 
Klimatyzator zostanie uruchomiony po 3 minutach od momentu 
jego włączenia. 

2 
Aby wybrać tryb pracy grzanie, naleŜy naciskać przycisk  do 
momentu pojawienia się wskaźnika Heat. 
 
Wynik: ♦ Klimatyzator będzie pracował w trybie grzania 
  

3 
Aby ustawić Ŝądaną temperaturę, naleŜy naciskać przyciski , aŜ do 
momentu, gdy zostanie wyświetlona Ŝądana temperatura. Temperaturę 
moŜna ustawić w granicach 18°C do 30°C. 

Wynik:     ♦ Po wciśnięciu przycisków  temperatura będzie 
regulowana w przyrostach co 1 °C. 

 ♦ Klimatyzator rozpocznie ogrzewanie, gdy nastawa 
temperatury będzie wyŜsza od panującej w pomieszczeniu. 

♦  Gdy nastawa temperatury będzie wyŜsza od panującej w 
pomieszczeniu, uruchomi się jedynie wentylator. 
 

4 Aby wybrać prędkość obrotową wentylatora naleŜy nacisnąć przycisk . 

Wynik: Za kaŜdym naciśnięciem przycisku , prędkość obrotowa 
wentylatora będzie się zmieniała w następujący sposób: 
bieg niski (Low)  
bieg średni (Medium)   
bieg wysoki (High)  

obroty regulowane automatycznie (Auto)  

Uwaga � Po wybraniu trybu grzania wentylator nie załączy się 
natychmiast, lecz dopiero po uzyskaniu odpowiedniej 
temperatury wymiennika, chroniąc przed nawiewem 
zimnego powietrza. 

�  (Wskaźnik odszraniania) 
Gdy jednostka przełącza się automatycznie w tryb 
odszraniania wymiennika jednostki zewnętrznej na 
wyświetlaczu sterownika pojawia się wskaźnik odszraniania.   

� Po wyłączeniu klimatyzatora pracującego w trybie grzania, 
wentylator będzie pracował jeszcze przez pewien czas, aŜ 
do momentu schłodzenia wymiennika do odpowiedniej 
temperatury. 

� Jeśli podczas pracy w trybie grzania wybrany zostanie tryb 
chłodzenia, tryb grzania zostanie anulowany.  
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Wybór trybu cichej pracy  

   

Tryb cichej pracy naleŜy wybrać, by jednostka 
wewnętrzna pracowała najciszej, jak to tylko moŜliwe. 

  P
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1 Naciśnij przycisk  (Wł/Wył), by włączyć jednostkę 
wewnętrzną. 

- Przycisku  nie naleŜy naciskać, jeŜeli sterownik 
przewodowy jest włączony (spowoduje to wyłączenie 
urządzenia) 

 
Wynik: Klimatyzator zostanie włączony w ostatnio 

wybranym trybie. 

2 śądany tryb pracy naleŜy wybrać poprzez naciśnięcie 

przycisku . 

3 Aby wybrać tryb cichej pracy naleŜy nacisnąć przycisk 

. 
 
Wynik: ♦ Klimatyzator będzie pracował w trybie cichej 

pracy. 
 ♦ poziom ciśnienia akustycznego zostanie 

zminimalizowany. 
 
Uwaga Aby anulować tryb pracy cichej naleŜy 

ponownie nacisnąć przycisk .  

Uwaga � JeŜeli jednostka wewnętrzna nie obsługuje 
trybu cichej pracy, wtedy po naciśnięciu 

przycisku , wyświetlony zostanie 

wskaźnik . 
� Jeśli w trybie pracy wentylator zostanie 

naciśnięty przycisk , wyświetlony zostanie 

wskaźnik . 
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 Wybór trybu snu 
  

 
  Tryb snu pozwala spać w komfortowych warunkach bez 

konieczności pamiętania o wyłączeniu klimatyzatora w 
środku nocy. Po wybraniu tego trybu klimatyzator wyłączy 
się automatycznie po upływie 6 godzin. 

1 Naciśnij przycisk  (Wł/Wył), by włączyć jednostkę 
wewnętrzną. 

- Przycisku  nie naleŜy naciskać, jeŜeli sterownik 
przewodowy jest włączony (spowoduje to wyłączenie 
urządzenia) 

 
Wynik: Klimatyzator zostanie włączony w ostatnio 

wybranym trybie. 
2 śądany tryb pracy naleŜy wybrać poprzez naciśnięcie 

przycisku . 
 
Uwaga Tryb snu dostępny jest tylko w trybie 

chłodzenia i grzania. 

3 
Aby wybrać tryb Snu naleŜy nacisnąć przycisk . 
 
Wynik: ♦ Klimatyzator będzie pracował w trybie snu. 
 ♦ W miarę upływu czasu klimatyzator będzie 

stopniowo podnosił lub obniŜał temperaturę 
wewnętrzną w zaleŜności od wybranego trybu 
pracy (chłodzenie/grzanie), automatycznie po 
6 godzinach wyłączy się. 

Uwaga Aby anulować  trybu snu naleŜy ponownie 
nacisnąć przycisk .  

 

 

 

Uwaga � JeŜeli jednostka wewnętrzna nie obsługuje 
trybu snu, po naciśnięciu przycisku   
wyświetlony zostanie wskaźnik   

�  JeŜeli jednostka wewnętrzna nie pracuje w 
danym momencie w trybie chłodzenia/grzania, 

 to po naciśnięciu przycisku , 
wyświetlony zostanie wskaźnik .  
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Regulacja kierunku wypływu powietrza  

   
Kierunek wypływu powietrza moŜna regulować w górę i w 
dół. Funkcja ta zapewnia indywidualną kontrolę kierunku 
strugi powietrza. 

  P
O
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1 Naciśnij przycisk . 
 
Wynik: ♦ Łopatka zacznie obracać się w pionie. 
 ♦ Aby zatrzymać poruszanie się łopatki i 

ustawić ją w Ŝądanym połoŜeniu naleŜy 
nacisnąć ponownie przycisk . 

 

Uwaga Kierunku wypływu powietrza nie moŜna ustawić w 
jednostkach wewnętrznych typu kanałowego. 

W tym przypadku po naciśnięciu przycisku  
wyświetlone zostanie wskaźnik . 
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 Odczyt temperatury pomieszczenia 
  

 
  Na wyświetlaczu sterownika moŜna odczytać aktualną 

temperaturę pomieszczenia. 

1 Aby odczytać temperaturę pomieszczenia naleŜy nacisnąć 
przycisk . 
 
Wynik: Temperatura w pomieszczeniu będzie 

wyświetlona przez 3 sekundy, następnie 
wyświetlacz powróci do pokazywania 
ustawionej temperatury. 

 

Uwaga ZaleŜnie od miejsca instalacji sterownika 
przewodowego wskazywana temperatura w 
pomieszczeniu moŜe się nieznacznie róŜnić.  

 

 

 

 

  
 Blokowanie przycisków sterownika przewodowego 
  

 
  Istnieje moŜliwość zablokowania przycisków sterownika 

przewodowego, tak aby uniemoŜliwić dostęp dzieciom i 
zabezpieczyć przed niezamierzoną zmianą ustawień. 
1 Naciśnij przycisk  przez 3 sekundy. 

 
Wynik: ♦ Wyświetlony zostanie wskaźnik i sterownik 

przewodowy zostanie zablokowany. 
♦ Gdy sterownik przewodowy jest zablokowany, 

nie moŜna z jego pomocą sterować 
klimatyzatorem. 

Uwaga Ponownie naciśnij przycisk  przez 
                  3 sekundy, aby anulować blokadę.  
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Ustawianie zegara czasu włączenia  

   
Zegar czasu włączenia umoŜliwia automatyczne 
włączenie klimatyzatora o wyznaczonym czasie w 
zakresie od 30 minut do 24 godzin od momentu 
zatwierdzenia jego ustawień. 

  

 

1 Aby ustawić zegar czasu włączenia, naleŜy nacisnąć 
przycisk . 
 
Wynik: ♦ Wyświetlony zostanie czas domyślny (0,5 

godziny) i zacznie migać wskaźnik 'On'. 
 ♦ Jeśli zegar czasu włączenia jest juŜ 

ustawiony, wyświetlony będzie aktualny 
czas i będzie migać wskaźnik 'On'. 

2 NaleŜy naciskać przycisk , dopóki nie ustawi się 

Ŝądanego czasu.  
 
Wynik:  Czas moŜna ustawić pomiędzy 0,5-24 

godzinami. 
 
Uwaga 0,5~3 godzin: Czas w jednostce będzie się 

zmieniał co 0,5 godziny przy 
kaŜdym naciśnięciu przycisku . 

3~24 godzin: Czas w jednostce będzie się 
zmieniał co 1 godzinę przy 
kaŜdym naciśnięciu przycisku . 

3 Aby zatwierdzić wybór naleŜy nacisnąć przycisk . 
 
Wynik: ♦ Wskaźnik 'On' przestanie migać. 
 ♦ Po upływie zaprogramowanego czasu, 

jednostka wewnętrzna włączy się 
automatycznie. 

 ♦ Tryb pracy, temperatura, prędkość obrotowa 
wentylatora, kierunek strumienia powietrza 
będą zgodne z ustawieniami ostatniej 
operacji.  

Uwaga � JeŜeli ustawiony jest zegar czasu włączenia, 
moŜna to ustawienie anulować poprzez 

naciśnięcie przycisku . 
� JeŜeli klimatyzator podłączony jest do układu 

sterowania centralnego funkcja ta nie będzie 
dostępna. 

� Ustawienia zegara będą anulowane, gdy 

zostanie wciśnięty przycisk lub , po 
wcześniejszym ustawieniu zegara. 

� Ustawienia zegara będą anulowane, gdy 
sterownik przewodowy zostanie odłączony od 
zasilania. 

� MoŜna ustawić jednocześnie zegar czasu 
włączenia jak i zegar czasu wyłączenia. 

� Ustawienia zegara będą anulowane, jeŜeli 
sterownik przewodowy zostanie włączony 

przyciskiem , gdy zegar jest ustawiony. 
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 Ustawianie zegara czasu wyłączenia 
  

 
   Zegar czasu wyłączenia umoŜliwia automatyczne 

wyłączenie klimatyzatora o wyznaczonym czasie w zakresie 
od 30 minut do 24 godzin od momentu zatwierdzenia jego 
ustawień. 

 

 

 1 Aby ustawić zegar czasu wyłączenia, naleŜy nacisnąć 

przycisk . 
 
Wynik: ♦ Wyświetlony zostanie czas domyślny (0,5 

godziny) i zacznie migać wskaźnik 'On'. 
♦ Jeśli zegar czasu wyłączenia jest juŜ 

ustawiony, wyświetlony będzie aktualny czas 
i będzie migać wskaźnik 'Off'. 

2 
NaleŜy naciskać przycisk , dopóki nie ustawi się 
Ŝądanego czasu. 
Wynik: Czas moŜna ustawić pomiędzy 0,5-24 godzinami. 
 
Uwaga  0,5~3 godzin: Czas w jednostce będzie się 

zmieniał co 0,5 godziny przy kaŜdym 
naciśnięciu przycisku . 

 3~24 godzin: Czas w jednostce będzie się 
zmieniał co 1 godzinę przy kaŜdym 
naciśnięciu przycisku . 

3 Aby zatwierdzić wybór naleŜy nacisnąć przycisk . 
 
Wynik: ♦ Wskaźnik 'Off' przestanie migać. 
 ♦ Po upływie zaprogramowanego czasu, 

jednostka wewnętrzna wyłączy się 
automatycznie. 

Uwaga � JeŜeli ustawiony jest zegar czasu wyłączenia, 
moŜna to ustawienie anulować poprzez 

naciśnięcie przycisku . 
� JeŜeli klimatyzator podłączony jest do układu 

sterowania centralnego funkcja ta nie będzie 
dostępna. 

� Ustawienia zegara będą anulowane, gdy zostanie 

wciśnięty przycisk lub , po wcześniejszym 
ustawieniu zegara. 

� Ustawienia zegara będą anulowane, gdy 
sterownik przewodowy zostanie odłączony od 
zasilania. 

� MoŜna ustawić jednocześnie zegar czasu 
włączenia jak i zegar czasu wyłączenia. 

� Ustawienia zegara będą anulowane, jeŜeli 
sterownik przewodowy zostanie włączony 

przyciskiem , gdy zegar jest ustawiony.  
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Ustawianie funkcji automatycznego wyłączania  

   P
O

L
S

K
I 

Sterownik przewodowy moŜna tak ustawić, by wyłączał 
jednostkę(i) wewnętrzną(e) po upływie 
zaprogramowanego czasu od chwili ostatniego 
naciśnięcia dowolnego przycisku na sterowniku. Funkcję 
tę stosuje się do wyłączania jednostki wewnętrznej w 
przypadku, gdy uŜytkownik zapomni ją wyłączyć. 

  

1 Naciśnij przez 3 sekundy przycisk , aby wejść w tryb 

ustawiania opcji. 
 

Wynik: ♦  sterownik przewodowy wejdzie w tryb 
ustawiania opcji i zostanie wyświetlone 
menu . 

♦   NaleŜy nacisnąć przycisk , aby wejść 

w  menu ustawiania funkcji 
automatycznego wyłączania. 

2 Nacisnąć przyciski  aby ustawić czas po jakim 

nastąpi automatyczne wyłączenie. 
 

Wynik: ♦ Kiedy wciśnięte zostaną przyciski.  
czas jest regulowany w odstępach co 
godzinę 

 ♦ Domyślnym ustawieniem czasu jest 0. 
Czas automatycznego zatrzymania moŜna 
ustawić pomiędzy 0 a 12 godzin. 

 ♦ JeŜeli zostanie wybrane 0, funkcja 
automatycznego zatrzymania zostanie 
anulowana. 

3 Aby zatwierdzić wybór naleŜy nacisnąć przycisk   
Wynik: Funkcja automatycznego wyłączania jest 

ustawiona. 
Uwaga        Aby anulować ustawianie funkcji 

automatycznego zatrzymania naleŜy 
nacisnąć przycisk . 

4 Nacisnąć przycisk . 
 
Wynik: ♦ Zgaśnie wyświetlacz wyboru menu. 
 ♦ Wyświetli się wskaźnik . 

 

Uwaga � Odliczanie czasu w funkcji automatycznego 
wyłączania zostanie wykasowane w 
przypadku naciśnięcia przycisków 

 . 

� JeŜeli klimatyzator podłączony jest do układu 
sterowania centralnego funkcja ta nie będzie 
dostępna. 
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 Ustawianie limitów temperatury 
   
  MoŜna zdefiniować dolną i górną granicę nastawy 

temperatury. Po wybraniu tej funkcji nie będzie moŜliwe 
ustawienie temperatury wykraczającej poza zdefiniowany 
przedział. 

 

 

 1 Naciśnij przez 3 sekundy przycisk , aby wejść w tryb 

ustawiania opcji. 
Wynik: sterownik przewodowy wejdzie w tryb ustawiania 

opcji i zostanie wyświetlone menu . 
2 NaleŜy nacisnąć przyciski i wybrać menu . 

Wynik: ♦ Za kaŜdym naciśnięciem przycisków , 
numer menu zwiększa się o 1. 

 ♦ NaleŜy nacisnąć przycisk aby wejść w 
menu ustawiania limitów temperatury.  

3 Ustawić dolną i górną granicę temperatury poprzez 
naciśnięcie przycisków . 

Uwaga ♦ Najpierw naleŜy ustawić dolną granicę 

poprzez naciśnięcie przycisków a 
następnie przycisku , a następnie ustawić 
granicę górną. 

 ♦ Za kaŜdym naciśnięciem 

przycisków temperatura będzie się 
zwiększać lub zmniejszać o 1°C. 

 ♦ Po dokonaniu ustawień naleŜy wcisnąć 
przycisk . 

 ♦ Aby anulować ustawianie limitów 
temperatury, naleŜy nacisnąć przycisk . 

4 
Aby zatwierdzić wybór naleŜy nacisnąć przycisk . 
 
Wynik: MoŜliwość ustawienia temperatury będzie 

ograniczona wartościami najniŜszej i 
najwyŜszej zdefiniowanej temperatury. 

Uwaga Aby anulować to ustawienie, naleŜy nacisnąć 

przycisk . 
5 

Naciśnij przycisk . 
Wynik: Zgaśnie wyświetlacz wyboru menu. 

Uwaga � Dolna granica nie moŜe być taka sama, ani 
wyŜsza, niŜ górna granica temperatury. 

� Nawet jeśli uŜytkownik ustawi dolną granicę 
temperatury na 16°C, zostanie ona ustawiona na 
18°C we wszystkich trybach z wyjątkiem trybu 
ogrzewania. Jeśli uŜytkownik ustawi dolną 
granicę temperatury na 18°C, ustawienie to 
będzie miało zastosowanie we wszystkich trybach 
pracy.  
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Blokowanie wybranych funkcji sterownika przewodowego  

   P
O

L
S

K
I 

Istnieje moŜliwość zablokowania wybranych funkcji 
sterownika przewodowego, tak aby uniemoŜliwić dostęp 
dzieciom i zabezpieczyć przed niezamierzoną zmianą 
ustawień. 

  

1 Naciśnij przez 3 sekundy przycisk , aby wejść w tryb 

ustawiania opcji. 
Wynik: sterownik przewodowy wejdzie w tryb 

ustawiania opcji i zostanie wyświetlone 
menu . 

 
2 NaleŜy nacisnąć przyciski i wybrać menu . 

Wynik: ♦ Za kaŜdym naciśnięciem przycisków , 
numer menu zwiększa się o 1. 

♦ NaleŜy nacisnąć przycisk  aby wejść w 
menu blokowania wybranych funkcji. 

Uwaga Aby anulować ustawianie blokowania 
wybranych funkcji, naleŜy nacisnąć przycisk 

. 
3 Korzystając z przycisków , moŜna ustawić blokadę 

następujących przycisków: . 

Wynik: ♦ Cyfra określająca zablokowanie funkcji: 
0: nie zablokowana  
1: zablokowana  

♦ Po dokonaniu ustawień naleŜy wcisnąć 
przycisk . 

4 
Aby zatwierdzić wybór naleŜy nacisnąć przycisk . 

 
Wynik: ♦ ustawienia zostaną zapamiętane  

♦ Po ustawieniu blokowania wybranych 
funkcji, wyświetlony zostanie znacznik . 

Uwaga Aby anulować ustawianie blokowania 
wybranych funkcji, naleŜy nacisnąć przycisk 

. 
5 

Naciśnij przycisk . 
 
Wynik: Zgaśnie wyświetlacz wyboru menu.  

Uwaga � JeŜeli klimatyzator podłączony jest do układu 
sterowania centralnego funkcja ta nie będzie 
dostępna. 

� Funkcja blokowania wybranych funkcji sterownika 
nie jest dostępna, gdy klawisze sterownika zostały 
zablokowane. 

� Funkcja blokowania części ma zastosowanie jedynie 
do przycisków . 

 

 

 

Przycisk 
Wł / Wył 

Przycisk regulacji 
temperatury 

Przycisk prędk. obr. 
wentylatora 

Przycisk wyboru  
trybu pracy 
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