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STEROWNIK PRZEWODOWY
Naciśnij przycisk na sterowniku
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Wyświetlacz sterownika
a KONTROLKA SYGNALIZACJI PRACY (LED)
b WSKAŹNIK WYŁĄCZENIA (OFF)
c WSKAŹNIK WYBORU TRYBU PRACY
d WYŚWIETLANIE USTAWIEŃ TIMERA/ZEGARA
Świeci, kiedy włączona jest funkcja timera
Na każdy dzień może być
ustawione 6 programów (1~6)
Wskaźnik wybranego dnia
Wskaźnik następnego dnia
z zaprogramowanym timerem
Ustawienie czasu
(interwał 10 minut)
Timer wyłączający. Automatyczne
wyłączanie urządzenia.
Timer włączający. Automatyczne włączanie
urządzenia.
Wybór dnia tygodnia
e WYŚWIETLANIE SZYBKOŚCI WENTYLATORA
f WYŚWIETLANIE USTAWIENIA TEMPERATURY
g WYŚWIETLANIE KODU BŁĘDU
Przygotowanie sterownika do pracy
1. Naciśnij
2. Naciśnij

CLOCK
UP

lub

DOWN

, aby wybrać aktualny dzień tygodnia.
SET

3. Zatwierdź ustawienie, naciskając .
4. Powtórz kroki 2 i 3, aby ustawić aktualny czas.

2

1

WŁĄCZANIE LUB WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

• Należy zwracać uwagę na wskazania kontrolki wyłączenia
(OFF) na wyświetlaczu sterownika, aby zapobiec
niewłaściwemu włączaniu/wyłączaniu urządzenia.
2

USTAWIANIE TEMPERATURY

• Zakres: 16°C ~ 30°C.
3

WYBÓR TRYBU PRACY

Tryb AUTO - Służy zapewnieniu wygody użytkowania
• Urządzenie wybiera tryb pracy po włączeniu uwzględniając
temperaturę w pomieszczeniu oraz ustawioną.
Tryb HEAT - Ogrzewanie powietrza w pomieszczeniu
• Urządzenie rozgrzewa się przez pewien czas. W tym
czasie miga kontrolka zasilania.
Tryb COOL - Schładzanie powietrza w pomieszczeniu
• W celu ograniczenia zużycia energii w trybie COOL
należy korzystać z zasłon w celu ograniczenia dostępu
światła słonecznego i ciepła z zewnątrz.
Tryb DRY - Zmniejszanie wilgotności w otoczeniu
• Urządzenie pracuje z małą prędkością wentylatora,
zapewniając delikatne chłodzenie.
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WYBÓR PRĘDKOŚCI WENTYLATORA (5 USTAWIEŃ)

FAN SPEED

• W ustawieniu AUTO, prędkość wentylatora jednostki
wewnętrznej jest automatycznie regulowana zgodnie
z trybem pracy urządzenia.
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REGULACJA KIERUNKU STRUMIENIA POWIETRZA

• Służy do przewietrzenia pomieszczenia.
• W trybach COOL/DRY, o ile zostało wybrane ustawienie
AUTO, żaluzje automatycznie poruszają się w lewo/w prawo
i w górę/w dół.
• W trybie HEAT, o ile wybrane jest ustawienie AUTO, żaluzje
poziome są blokowane w określonym ustawieniu. Po
wzroście temperatury żaluzje pionowe poruszają się
w lewo/w prawo.
• W przypadku modeli do zabudowy przyciski AIR SWING
są nieaktywne. Nie można w nich regulować kierunku
strumienia powietrza.
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Aby przełączyć wyświetlanie ustawionej temperatury
w °C lub °F, naciskaj przycisk przez około 10 s.
Naciskaj przycisk przez 5 s, aby wygasić lub
przywrócić jasność świecenia wskaźników jednostki.
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Naciśnij, aby przywrócić domyślne ustawienia sterownika.

9

Nie wykorzystywany podczas normalnej obsługi.

10

Odczytywanie kodu błędu.
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• Jeżeli urządzenie wyłączy się podczas pracy i wskaźniki
a i b są wyłączone oznacza to, że wystąpiła sytuacja
awaryjna.
1. Upewnij się, że a nie świeci i przez 5 s naciskaj CHECK .
2. Naciśnij
lub
. Jeżeli można ustalić kod usterki, a
będzie świecić w sposób ciągły. Zanotuj wyświetlany kod.
3. Przez 5 s naciskaj CHECK, aby zakończyć sprawdzanie.
4. Wyłącz urządzenie i przekaż kod autoryzowanemu
serwisowi.

PROGRAMOWANIE TIMERA DZIENNEGO
• Włączanie lub wyłączanie urządzenia o wybranej porze.
1 • Naciśnij, aby przełączyć
między wyświetlaniem
zegara i timera.
OFF/ON
DOWN
SET
• Naciskaj przez co najmniej
4 s, aby włączyć wyświetlanie
CLOCK
CANCEL
timera dziennego lub
tygodniowego.
3 Ustaw czas
2 Wybierz timer
4 Zatwierdź ustawienie
włączający lub wyłączający.
TIMER/CLOCK
MODE
UP

SELECT

CANCEL

• Aby anulować timer włączający/wyłączający, naciśnij
• Praca timera opiera się na zegarze sterownika i po
zaprogramowaniu jest powtarzana codziennie.
• Timer ustawiony na czas najbliższy bieżącemu
zostanie uruchomiony jako pierwszy.
• Jeżeli timer zostanie anulowany manualnie lub
z powodu awarii zasilania poprzednie ustawienia
można przywrócić naciskając przycisk SET .

.

SZCZEGÓŁY OBSŁUGI
Ustawienie timera jest sygnalizowane tylko przez
sterownik przewodowy, ale nie na wskaźnik TIMER
jednostki wewnętrznej.
Sprawdzanie bieżącego programu timera
Wykonaj poniższe operacje, aby sprawdzić ustawienie
timera na określony dzień.
1. Naciśnij przycisk
2. Naciśnij

MODE

timera, aby włączyć tryb timera.

SELECT

, aby przejść do wyboru dnia.
UP

DOWN

3. Wybierz żądany dzień naciskając
lub
i naciśnij SELECT, aby potwierdzić swój wybór.
4. Naciskając

UP

lub

DOWN

sprawdź ustawione programy.

Zmiana aktualnego programu timera lub dodawanie
nowego programu
1. Naciśnij przycisk

MODE

timera, aby włączyć tryb timera.

SELECT

PROGRAMOWANIE TIMERA TYGODNIOWEGO

2. Naciśnij

• Nie można ustawić timera dziennego i timera
tygodniowego o tej samej porze.
• Promuje energooszczędność umożliwiając ustawienie
do 6 programów na każdy z dni tygodnia.

3. Wybierz żądany dzień naciskając
lub
.
4. Aby zmodyfikować istniejący program timera lub
dodać nowy, wykonaj kroki od 4–7 opisane w punkcie
„PROGRAMOWANIE TIMERA TYGODNIOWEGO”.

1. Przez 4 s naciskaj przycisk
timera, aby włączyć
wyświetlanie timera tygodniowego.

Anulowanie aktualnego programu
Wykonaj poniższe operacje, aby anulować ustawienie
timera w wybranym dniu.

MODE

1. Naciśnij
2. Wybierz żądany dzień naciskając
3. Zatwierdź ustawienie, naciskając
4. Migać będzie „1”. Naciśnij
OFF/ON

SELECT

UP

lub

DOWN

SELECT

.

.

, aby wybrać program 1.

5. Naciśnij przycisk
, aby wybrać timer włączający
(ON) lub wyłączający (OFF).
UP

DOWN

6. Naciskając przycisk
lub , ustaw żądany czas.
Jeżeli chcesz jednocześnie zaprogramować żądaną
temperaturę, ustaw ją naciskając
.
TEMP

SET

7. Naciśnij , aby zatwierdzić program 1. Wybrany
dzień zostanie oznaczony .
• Po 2 s wyświetlanie przejdzie do następnego programu.
Ustaw programy od 2 do 6 powtarzając kroki od 4 do 7.
• Nie można ustawić dwóch timerów o tej samej porze
jednego dnia.
• Jeżeli podczas programowania timera w ciągu 30 s
nie zostanie naciśnięty żaden przycisk lub zostanie
naciśnięty przycisk SET , ustawienie aktualne w tej
chwili zostanie zatwierdzone, a operacja
programowania timera zostanie zakończona.

, aby przejść do wyboru dnia.
UP

SELECT

, aby przejść do wyboru dnia.

2. Wybierz żądany dzień naciskając
3. Naciśnij

UP

lub

DOWN

.

SELECT

, aby przejść do ustawień programu.

UP

4. Naciskaj
programu.
Naciśnij
.

DOWN

lub

DOWN

, aż do wyświetlenia żądanego

CANCEL

, aby anulować program. Zniknie ikona

Włączanie/wyłączanie timera tygodniowego
• Aby wyłączyć funkcję timera tygodniowego, naciśnij
CANCEL
MODE
w sekcji TIMER, a następnie naciśnij przycisk
.
• Aby przywrócić uprzednio zaprogramowane
ustawienia timera tygodniowego, w sekcji TIMER
SET
naciśnij przycisk MODE , a następnie naciśnij .

UWAGA
• Po zainstalowaniu sterownika przewodowego funkcje
ECONAVI, AUTO COMFORT, MILD DRY ustawiane
za pomocą pilota mogą zostać zablokowane.
Jednak za pomocą pilota nadal można sterować pracą
funkcji POWERFUL, QUIET, PATROL i e-ion.
• Jeżeli wykorzystywany jest sterownik przewodowy,
ustawienia timera wykonane za pomocą pilota zostaną
anulowane.
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