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Dane techniczne opisane w podręczniku mogą ulec zmianie bez uprzedzenia, jeśli to konieczne ze względu na politykę 
ciągłej innowacji prowadzoną przez HITACHI.
HITACHI zadbała o poprawność i dokładność danych technicznych. Jednocześnie nie ponosi żadnej odpowiedzialności 
za pomyłki drukarskie.



! O S T R O Ż N I E
Nie wolno wyrzucać zużytego produktu z odpadami komunalnymi. Należy przekazać go do utylizacji odbiorcy odpadów elektrycznych i elektronicznych 
uprawnionemu do zbiórki tego typu odpadów według przepisów prawa lokalnego lub krajowego.
Klimatyzatory zawierają czynnik chłodniczy, oleje i podzespoły, które są niebezpieczne dla środowiska. Rozbiórkę klimatyzatorów należy powierzyć 
wyspecjalizowanemu podmiotowi wskazanemu w przepisach prawa właściwego.
Szczegółowe informacje o utylizacji odpadów można uzyskać u władz samorządowych..



NIEBEZPIECZEŃSTWO – Oznacza zagrożenia lub czynności niebezpieczne, które MOGĄ doprowadzić do poważnej utraty zdrowia lub 
śmierci.

OSTROŻNIE – Oznacza zagrożenia lub czynności niebezpieczne, które MOGĄ doprowadzić do niewielkiej utraty zdrowia i strat w mieniu.

 

UWAGA – Oznacza szczególne informacje lub instrukcje przydatne czytelnikowi lub uściślające znaczenie treści, której hasło dotyczy.
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1 BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU
Firma HITACHI nie jest w stanie przewidzieć wszystkich zagrożeń 
związanych z eksploatacją jej produktów.

 ! NIEBEZPIECZEŃSTWO
• NIE WOLNO zalewać sterownika wodą. Urządzenie ma podze-

społy elektryczne. Zalanie wodą lub innymi płynami grozi śmier-
telnie niebezpiecznym porażeniem elektrycznym.

• NIE WOLNO samodzielnie podejmować się instalacji produktu 
i wykonywania połączeń elektrycznych. Należy skontaktować 
się z najbliższym dystrybutorem lub sprzedawcą marki HITACHI, 
aby powierzyć te czynności upoważnionemu technikowi.

 ! OSTROŻNIE
• NIE WOLNO instalować jednostki zewnętrznej i wewnętrznej 

klimatyzatora, sterownika ani przewodów w następujących 
warunkach:

 - w miejscach, w których występuje zanieczyszczenie olejami 
w postaci par lub aerozoli;

 - w pobliżu gorących źródeł (w środowisku silnie zasiarczonym);

 - w miejscach, w których tworzą się, przepływają, utrzymują się lub 
uchodzą gazy łatwopalne;

 - w środowisku morskim (silnie zasolonym);

 - w środowisku kwaśnym lub zasadowym;
• NIE WOLNO instalować jednostki zewnętrznej i wewnętrznej 

klimatyzatora, sterownika ani przewodów w odległości 3 m lub 
mniejszej od silnych źródeł promieniowania elektromagnetycznego, 
np. urządzeń medycznych. Jeżeli sterownik musi pracować 
w pobliżu źródeł silnego promieniowania elektromagnetycznego, 
należy umieścić go i jego przewody w obudowach ekranowanych – 
sterownik umieszcza się w szafie stalowej, zaś przewody prowadzi 
przez metalową rurkę kablową.

• Jeżeli źródło zasilania jednostki wewnętrznej klimatyzatora jest 
narażone na zakłócenia elektryczne, należy dołączyć do jego 
instalacji odpowiedni filtr przeciwzakłóceniowy.

• Należy podłączyć jednostkę wewnętrzną klimatyzatora ze 
sterownikiem zdalnym za pomocą przewodów o parametrach 
podanych w instrukcji montażu i obsługi. Użycie nieprawidłowo 
dobranych przewodów grozi pożarem lub porażeniem prądem 
elektrycznym.

 ? UWAGA
• Instalator i technik instalacji klimatyzacji muszą przestrzegać 

przepisów miejscowego prawa właściwego lub odpowiednich norm 
bezpieczeństwa. Jeżeli nie istnieją przepisy miejscowego prawa 
właściwego, można kierować się niżej wymienionymi normami: 
Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną: ISO 5149, normą 
europejską EN378 lub normą japońską KHKS 0010.

• Prace na instalacjach elektrycznych należy wykonać zgodnie 
z instrukcją montażu. Chcąc wykonać połączenia elektryczne lub 
próby instalacji elektrycznej, należy wyłączyć główne źródło zasilania 
przed otwarciem lub zamknięciem pokrywy rewizyjnej. Otwarcie 
jej przy włączonym zasilaniu głównym grozi porażeniem prądem 
elektrycznym.

• Producent zakłada, że sterownik zdalny instalacji klimatyzacji będzie 
obsługiwany przez osoby posługujące się językiem angielskim. 
W przeciwnym razie nabywca powinien zamieścić odpowiednie 
oznaczenia ostrzegawcze, BHP i informacyjne w języku rodzimym 
użytkowników i obsługi technicznej.

• Niniejszy podręcznik jest nieodłączną częścią wyposażenia 
podstawowego urządzeń klimatyzacji.

• Urządzenie wolno obsługiwać osobom dorosłym, w pełni władz 
umysłowych i fizycznych, wiedzącym jak należy obchodzić się z nim 
w sposób bezpieczny i prawidłowy.

• Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem – osoby 
nieletnie mogą używać go wyłącznie pod nadzorem wyżej 
wymienionych osób dorosłych.

• Ważne: Zanim rozpoczniesz użytkowanie sterownika zdalnego, 
przeczytaj w całości niniejszą instrukcję montażu i obsługi.

W razie pytań lub wątpliwości, zasięgnij pomocy u najbliższego 
dystrybutora lub sprzedawcy marki Hitachi

2 MONTAŻ

2.1 DOBÓR MIEJSCA MONTAŻU
Wybierz uzgodnione z klientem miejsce, w którym należy 
umieścić sterownik.

Nie należy instalować sterownika w następujących miejscach:
 - w zasięgu dzieci,
 - bezpośrednio na drodze nawiewu powietrza 

z klimatyzatora.

Jeżeli w instalacji sterownika przewidziano termostat, należy 
dobrać takie miejsce jego montażu:

 - w którym termostat wykryje średnią temperaturę 
wewnątrz pomieszczenia,

 - do którego nie ma bezpośredniego światła słonecznego,

 - gdzie nie ma źródeł ciepła,
 - w którym urządzenie nie będzie narażone na przeciągi 

od otworów drzwiowych.

Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że podłoże 
w wybranym miejscu jest płaskie, równe i wystarczająco nośne. 
Następnie solidnie przytwierdź tam sterownik. Jeżeli podłoże 
w miejscu montażu ma zbyt małą nośność, istnieje ryzyko 
obrażeń od uderzenia korpusem urządzenia z powodu jego 
upadku, porażenia prądem, a nawet pożaru.

PO
LS

K
I

Bezpieczeństwo produktu
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2.2 PRZYGOTOWANIA DO MONTAŻU
Sprawdź, czy opakowanie zawiera wszystkie wymienione niżej elementy w podanej liczbie.

A/C

COOL
HIGH

LOUV. ADJ

Meeting Room

MODE SPEED LOUV. TEMP

FLTR

Motion Sensor is activated

OK ?

Sterownik zdalny do regulacji 
pracy klimatyzacji

Śruby M4x16L, 2 szt., do montażu 
naściennego uchwytu sterownika

1 egz. instrukcji montażu 
i obsługi

2.3 WYMIARY MIEJSCA MONTAŻU
Jeżeli montujesz sterowniki w pionie, jeden na drugim, należy 
mocować je w odległości 50 mm od siebie.

Mniejszy odstęp między sterownikami w pionie uniemożliwia ich 
wyjęcie z uchwytu naściennego.

> 50mm

2.4 PROCEDURA MONTAŻU
1 Wsuń koniec płaskiego śrubokręta w szczeliny uchwytu 

naściennego sterownika, po czym delikatnie podważ 
sterownik, by go wyjąć.

Groove PartWycięcie

Ok. 
6 mm

Widok od dołu

Śrubokręt 
płaski

Tylna 
pokrywa

Wycięcie mocowania 
sterownika

2 Przymocuj sterownik zdalny do uchwytu naściennego 
i podłącz go do przewodów w następujący sposób:

 - Montaż z prowadzeniem natynkowym przewodu 
sterownika:
Przymocuj dołączony uchwyt do ściany śrubami 
(akcesoria).

Zaciągnij solidnie opaskę zaciskową wokół podłączanego 
przewodu tuż przy przepuście wewnątrz obudowy, aby 
ograniczyć ruch przewodu.

Przewód

Opaska kablowa 
(nie w kpl.)

Przepust

Lead the cable with its
sheath peeled through
the groove.

Peel the insulation at
the end of the cable and
clamp the M3 solderless
terminals (field-supplied).

Poprowadzić przewód ze zdjętą 
powłoką przez ten rowek.

Ściągnij izolację z żył 
przewodu, a następnie 
podłącz je do zacisków 

śrubowanych M3 (nie ma ich 
w komplecie).

 - Montaż sterownika do skrzynki:

a. Przygotuj skrzynkę do montażu sterownika (nie ma jej 
w komplecie)

(typu JIS). (JIS C 8336-1988)
Dostępna jest w następujących wersjach.

1. Skrzynka na 1 sterownik (bez pokrywy)

2. Skrzynka na 2 sterowniki (bez pokrywy)

3. Skrzynka na 1 sterownik (z pokrywą)

4. Skrzynka na 2 sterowniki (z pokrywą)

5. Skrzynka wypustowa (z pokrywą)

Montaż

PMML0404A wer. 0-10/20152



b. Przeciągnij przewód przez rurkę kablową podtynkową.

Skrzynka (JIS)  
na 2 sterowniki

Skrzynka (JIS)  
na 1 sterownik

Śruby M4 
(nie w kpl.)

c. Ściągnij izolację z żył przewodu, a następnie podłącz je 
do zacisków śrubowanych M3 (nie ma ich w komplecie).

Podłącz zaciski

3 Włóż sterownik w uchwyt natynkowy. Staraj się nie 
przygnieść przewodu.

4 Zdejmij folię ochronną z wyświetlacza ciekłokrystalicznego.

Zdejmij folię ochronną

3 POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE
Przykład wykonania połączeń (ze skrętką dwużyłową 
ekranowaną)

REMOCON
A

REMOCON
B

REMOCON
A

REMOCON
B

A AB B

Maks. 16 jednostek wewn.

Sterownik 
zdalny

Sterownik zdalny  
(podrzędny)Skrzynka elektryki 

jednostki wewnętrznej
Skrzynka elektryki 

jednostki wewnętrznej
Listwa zaciskowaListwa zaciskowa

Wkręty 
M3.5

Wkręty 
M3.5

Wkręty 
M3

Skrętka dwużyłowa ekranowana: 1P - 0,75 mm2 lub większa

 ! OSTROŻNIE
Przed przystąpieniem do pracy z połączeniami instalacji elektrycznej, 
odłącz jednostkę wewnętrzną klimatyzatora od zasilania. W przeciwnym 
razie istnieje ryzyko zniszczenia kart elektroniki w jednostce wewnętrznej 
klimatyzacji i sterownika zdalnego.

• Przewód sterownika zdalnego <opcjonalny>, model: PRC-x 
K

Skrętka dwużyłowa (1P-0,75 mm2)

50mm 100mm

Zacisk śrubowy (typu X)
1,25-3X

Średnica: Ø 7 
Kolor: kość słoniowa

Liczba w miejscu wyróżnionym „x” oznaczają długość przewodu 
w metrach (x = 2, 3, 5, 8, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100).

Przewody o długości 30 m i dłuższe są dostępne na specjalne 
zamówienie (skontaktuj się w tej sprawie z najbliższym 
oddziałem firmy HITACHI Appliances, Inc.).

 ? UWAGA
• Połączenia wykonuje się przewodami o przekroju żył  

0,3-0,75 mm2. Maksymalna całkowita długość przewodu wynosi 
30 m. Jeżeli długość przewodu musi przekroczyć 30 m, należy 
wymienić go na skrętkę dwużyłową ekranowaną (1P – 0,75 mm2). 
Wówczas całkowita długość tego typu przewodu wynosi 500 m. 
Jeżeli w instalacji sterowania ma pracować zegar sterujący, to łączna 
długość przewodu nie powinna przekraczać 100 m. Wykonanie 
połączeń przewodami innego typu grozi usterkami od zakłóceń 
elektrycznych.

• Minimalny odstęp między ciągami przewodów sygnalizacyjnych 
(przewodem sterownika i przewodami sygnalizacyjnymi między 
klimatyzatorami) i zasilania jednostek wewnętrznych klimatyzatorów 
wynosi 30 cm. Mniejszy odstęp między przewodami grozi 
nieprawidłową pracą klimatyzatorów lub ich usterkami od zakłóceń 
indukowanych przez przewody silnoprądowe.

• Jeżeli sterownik ma regulować pracę więcej niż jednej jednostki 
wewnętrznej jednocześnie, należy ustawić numery ich obiegów 
czynnika chłodniczego i adresy. Każdy numer obiegu i adres musi 
mieć unikalną wartość. 

• Połączenia sterownika zdalnego z jednostkami wewnętrznymi 
klimatyzatorów oraz sposób konfiguracji numerów obiegów czynnika 
chłodniczego i adresów jednostek opisano w ich dokumentacji 
technicznej.

• Uszczelnij przepust przewodu w obudowie sterownika zdalnego. 
Wszelkie wolne przepusty można uszczelnić np. taśmą winylową. 
W przeciwnym razie urządzenie może ulec uszkodzeniu, np. od wody 
lub owadów w jego wnętrzu.

• Jeżeli w instalacji klimatyzacji pracują dwa sterowniki zdalne (jeden 
jako główny i drugi jako podrzędny), należy określić nadrzędność 
jednego względem drugiego za pomocą przełączników opisanych 
w rozdziale „6 Wybór i ustawienia funkcji (Function Selection)”. Po 
wprowadzeniu ustawień należy odłączyć zasilanie od wszystkich 
jednostek wewnętrznych klimatyzatorów podłączonych do 
sterowników.

• Przedmiotowy sterownik zdalny nie może współpracować w jednej 
instalacji z zegarem sterującym.
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Połączenia elektryczne
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4 OPIS ELEMENTÓW STEROWNIKA I ICH DZIAŁANIA
Poniższa ilustracja przedstawia wygląd wskazań na ekranie sterownika wyłącznie w przybliżeniu. Rzeczywista postać wskazań 
może się od nich różnić.

Wyświetlacz sterownika

A/C

COOL
HIGH

LOUV. ADJ

Meeting Room

MODE SPEED LOUV. TEMP

FLTR

Motion Sensor is activated

OK ?

Wskaźnik filtra FLTR  
Pojawia się w ustalonym czasie 

czyszczenia filtra.

Wskaźnik blokady ustawień  
Wyświetla się, gdy działa funkcja 

blokady zmiany ustawień.

Wskaźnik zegara 
harmonogramu  

Wyświetla się, gdy włączono 
sterowanie za pomocą harmonogramu.

Wskaźnik ruchu  
kierownicy 
powietrza

Wskaźnik prędkości 
pracy wentylatora

Przycisk strzałki Przycisk „Enter”

Przycisk uruchamiania 
i wyłączania

Wskaźnik pracy 
Włącza się, gdy 

klimatyzator pracuje.  
Miga w przypadku usterki.

Wskaźnik  
trybu pracy 

Wskazania „HEAT” 
i „AUTO” pojawiają się 

tylko w przypadku modeli 
z pompą ciepła.

Wskaźnik opisu  
pracy

Gdy działa blokada 
sterownika zdalnego, 
pojawi się komunikat 

„Central Control”  
(centralne sterowanie).

Nazwa  
pomieszczenia

Elementy sterownicze

Wskaźnik zadanej 
temperatury

Przycisk pomocy 
Wyświetla menu pomocy.

Przycisk „wstecz” 
Wyświetla poprzedni lub 

nadrzędny ekran.

Przycisk menu 
Wyświetla menu główne.

Wskaźnik czujnika 
ruchu 

Sygnalizowany jedynie 
dla płyt nawiewowych 
z czujnikami ruchu.

 ? UWAGA
• NIE WOLNO naciskać przycisków z nadmierną siłą ani spiczastymi przedmiotami, np. czubkiem długopisu. Grozi to uszkodzeniem przycisków.
• Można je obsługiwać wyłącznie palcami i z niewielką siłą.

Opis elementów sterownika i ich działania
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5 ROZRUCH PRÓBNY
1 Podłącz zasilanie do wszystkich jednostek wewnętrznych klimatyzatora.
2 Jeżeli urządzenia mają funkcję automatycznego adresowania, zaczekaj 3 minuty, aż otrzymają adresy w magistrali sterowania. 

Proces adresowania przebiegnie automatycznie (w niektórych warunkach zajmuje to około 5 minut). Następnie wybierz język 
interfejsu w „Menu”. Szczegóły, patrz instrukcja montażu i obsługi urządzenia.

3 Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przez ponad 3 sekundy „ ” (menu) i „ ” (wstecz).

Ekran „Test Run” (rozruch próbny)

a. Pojawi się ekran menu rozruchu próbnego.

ADJ

/

OK

Test Run Menu

  Test Run
  Function Selection
  Thermistor Selection
  Input/Output
  Function 5

01

03

ENT. RTN.SEL.

b. Wybierz „Test Run” (rozruch próbny) i naciśnij „OK”. Pojawią 
się ustawienia rozruchu próbnego klimatyzacji.

Test Run Setting: 2 units

MODE
SPEED MED
LOUV.

SEL. ADJ

T-RUN TIME 120MIN

COOL

RTN.RUN

 ? UWAGA
Jeżeli na ekranie widać wartość „00”, system sterowania może nadal 
wykonywać funkcję automatycznego adresowania. Wówczas wyjdź 
z trybu „Test Run”, zaczekaj chwilę, po czym włącz go ponownie.

Test Run Setting: 00 unit

MODE
SPEED MED
LOUV.

SEL. ADJ

T-RUN TIME 120MIN

COOL

RTN.RUN

4 Na wyświetlaczu LCD pojawi się łączna liczba jednostek 
wewnętrznych podłączonych do sterownika. Jeżeli do jednej 
jednostki zewnętrznej klimatyzatora podłączono dwie jednostki 
wewnętrzne (tj. 1 zespół ma 2 jednostki wewnętrzne), na ekranie 
pojawi się komunikat „2 units”, jeżeli natomiast podłączono trzy 
jednostki wewnętrzne (tj. 1 zespół ma 3 jednostki wewnętrzne), 
na ekranie pojawi się „3 units”.

Test Run Setting: 2 units

MODE
SPEED MED
LOUV.

SEL. ADJ

T-RUN TIME 120MIN

COOL

RTN.RUN

a. Jeżeli sygnalizowana na ekranie liczba jednostek wewnętrznych nie pokrywa się z ich faktyczną liczbą w instalacji, oznacza 
to, że funkcja automatycznego adresowania nie dała prawidłowych wyników (np. z powodu błędów w połączeniach 
przewodów sygnalizacyjnych lub zakłóceń elektrycznych). Wyłącz wówczas zasilanie i skoryguj instalację elektryczną, po 
sprawdzeniu poniższych możliwych przyczyn błędu (NIE WŁĄCZAJ zasilania ponownie przed upływem 10 sekund od jego 
wyłączenia).

 - Nie włączono zasilania jednostek wewnętrznych lub źle wykonano połączenia elektryczne.
 - Nieprawidłowo wykonano połączenia między poszczególnymi jednostkami wewnętrznymi lub źle podłączono przewód 

sygnalizacyjny do sterownika.
 - Wprowadzono nieprawidłowe ustawienia za pomocą mikroprzełączników lub przełącznika obrotowego na jednostkach 

wewnętrznych (tzn. ustawienia niektórych jednostek dublują się w instalacji).

b. Naciśnij „ ” (uruchamianie/wyłączanie), aby rozpocząć rozruch próbny klimatyzacji.

c. Za pomocą przycisków nawigacji „    ” możesz wybierać poszczególne ustawienia.

5 Naciśnij „ ” (uruchamianie/wyłączanie). Włącz rozruch próbny 
klimatyzacji, gdy wielkość przepływu powietrza ma wartość 
„HIGH” (domyślnie), a na ekranie widać wskaźnik pracy. Od tego 
momentu sterownik zacznie automatycznie odliczać 2 godziny, po 
których zakończy się rozruch próbny.

Test Run: 2 units

MODE
SPEED HIGH
LOUV.

SEL. ADJ

T-RUN TIME 120MIN

STOP

COOL
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6 Korzystając z przycisków „ ” i „ ” wybierz „LOUV.” (kierownica 
powietrza nawiewanego), po czym ustaw „ ” (praca 
automatyczna) za pomocą „ ” lub „ ”. Kierownica uruchomi 
się w trybie automatycznego odchylania strumienia powietrza. 
Sprawdź dźwięki wydawane przez kierownicę. Jeżeli nie słychać 
nietypowych odgłosów, wyłącz automatyczne wychylanie 
kierownicy, naciskając ponownie „ ” lub „ ”.

Test Run: 2 units

MODE
SPEED HIGH
LOUV.

SEL. ADJ

T-RUN TIME 120MIN

STOP

COOL

7 Podczas rozruchu próbnego sygnalizacja temperatury za pomocą termistorów będzie dawała nieprawidłowe wartości, nawet gdy 
urządzenia te będą sprawne.

8 Seria SET-FREE: Sprawdzić, czy wartości temperatury, ciśnienia i częstotliwości zasilania oraz liczby podłączonych do instalacji 
jednostek wewnętrznych klimatyzatorów sygnalizowane na wyświetlaczu 7-znakowym karty elektroniki są prawidłowe.  
Skorzystać przy tym z instrukcji na naklejce „Checking of Outdoor Unit by 7-Segment Display on PCB1” (kontrola jednostki 
zewnętrznej za pomocą 7-znakowego wyświetlacza karty PCB1), umieszczonej wewnątrz przedniej pokrywy obudowy jednostki 
zewnętrznej klimatyzatora.

9 Aby zakończyć rozruch próbny, nacisnąć „ ” (uruchamianie/
wyłączanie) lub zaczekać, aż zakończy się automatycznie 
po odliczeniu czasu przez sterownik. W celu zmiany czasu 
rozruchu próbnego, należy wybrać „T-RUN TIME” (czas rozruchu 
próbnego), przyciskając „ ” lub „ ”. Następnie ustawić długość 
rozruchu próbnego (od 30 do 600 minut) za pomocą przycisku  
„ ” lub „ ”.

Test Run: 2 units

MODE
SPEED MED

COOL

LOUV.

SEL. ADJ

T-RUN TIME 510MIN

STOP

• Jeżeli podczas rozruchu próbnego wystąpi jakaś usterka 
(np. zadziała jedno z urządzeń ochronnych), na ekranie 
sterownika zdalnego zacznie migać wskaźnik „RUN” 
(pomarańczowy) jednostki wewnętrznej (włączając się 
i wyłączając co 0,5 s). Na wyświetlaczu sterownika pojawi 
się kod alarmu, kod modelu jednostki, która uległa usterce 
i liczba podłączonych jednostek wewnętrznych; patrz przykład 
poniżej. Jeżeli na wyświetlaczu PC-ARFPE zacznie migać 
wskaźnik pracy (włączając i wyłączając się co 2 sekundy), 
może to oznaczać usterkę sygnalizacji między jednostką 
wewnętrzną a sterownikiem zdalnym (np. z powodu luźnego 
zacisku elektrycznego, przerwania żyły przewodu itp.). W takim 
przypadku zapoznaj się z punktem „16.3 Kody alarmów” 
i postępuj według zawartych tam wskazówek. Jeżeli nie można 
usunąć problemu, skonsultuj się z autoryzowanym serwisem 
producenta.

SEL. OP MODE

MODEL : b .02
Alarm Code: 22

01-02

ALM RST

ADDR

ENT.OK

MODEL : b  . 02

01 - 02

Nr obiegu czynnika 
jednostki wewn. z usterką

Nr jednostki wewn. 
z usterką

Łączna liczba jednostek 
wewn. w cyklu chłodniczym, 
w którym występuje usterka

Kod modelu urządzenia

Kod alarmu: 22 Nr kodu alarmu

Rozruch próbny
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6 WYBÓR I USTAWIENIA FUNKCJI (FUNCTION SELECTION)

  � „Function Selection” (wybór funkcji) i „Input/Output” (wejście i wyjście)

1 Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez ponad 3 sekundy „ ” 
(menu) i „ ” (wstecz), w trybie normalnym (gdy klimatyzator nie 
pracuje). Pojawi się ekran menu rozruchu próbnego.

ADJ

/

OK

Test Run Menu

  Test Run
  Function Selection
  Thermistor Selection
  Input/Output
  Function 5

01

03

ENT. RTN.SEL.

2 Wybierz „Function Selection” (wybór funkcji) lub „Input/Output” 
(wejście i wyjście) z menu „Test Run” i wybierz „OK”.

3 Wybierz jednostkę wewnętrzną klimatyzatora, przyciskając  
„    ” i naciśnij „OK” (ekran ten NIE JEST dostępny, jeżeli 
do sterownika zdalnego podłączono tylko jedną jednostkę 
wewnętrzną klimatyzatora. Pojawi się wówczas ekran (4)).

OK

Function Selection

All
01-01
01-02
01-03
01-04

ENT. RTN.SEL.

„Function Selection” „Input/Output Setting” (ustawienia wejść i wyjść)

4  Wybierz pozycję przyciskami „  ”.

OK

Function Selection:01-03

01

18

 b1 00
 b2 00
 b3 00
 b4 00
 b5 00

Item Setting

/

ADJ ENT. RTN.SEL.

4 Wybierz pozycję przyciskami „  ”.

OK

Input/Output:01-03

 Input 1 00 CN3 1-2
 Input 2 00 CN3 2-3
 Output1 00 CN7 1-2
 Output2 00 CN7 1-3
 Output3 00 CN8 1-2

Item Setting Connector

ADJ ENT. RTN.SEL.

5 Naciśnij „  ” aby zmienić wartość ustawienia.
Function Selection:01-03

01

18

 b1 00
 b2 00
 b3 01
 b4 00
 b5 00

Item Setting

/

ADJ ENT. RTN.SEL. OK

5 Naciśnij „  ” aby zmienić wartość ustawienia.

OK

Input/Output:01-03

 Input 1 00 CN3 1-2
 Input 2 00 CN3 2-3
 Output1 01 CN7 1-2
 Output2 00 CN7 1-3
 Output3 00 CN8 1-2

Item Setting Connector

ADJ ENT. RTN.SEL.

6 Dotknij „OK”. Pojawi się ekran z prośbą o potwierdzenie operacji.

OK

Confirm function
selection setting?

Function Selection:01-03

Yes No

SEL. ENT. RTN.

(Ilustracja wybierania funkcji)

7 Wybierz „Yes” (tak) i naciśnij „OK”. Po potwierdzeniu 
wprowadzonych ustawień pojawi się menu „Test Run”  Jeśli 
naciśniesz „No” (nie), pojawi się ekran (4).

8  Naciśnij „ ” (wstecz) w menu „Test Run”, aby wrócić do trybu 
normalnego.

Aby skonfigurować inne jednostki, naciśnij „ ” (wstecz) w (4) (5), aby wyjść do ekranu (3) (jeżeli do sterownika zdalnego 
podłączono tylko jedną jednostkę wewnętrzną klimatyzatora, wrócisz do ekranu (1)).
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  � Tabela A. Pozycje ustawień opcjonalnych w „Function Selection” (wybór funkcji)

Pozycje Funkcja opcjonalna Ustawienie Wartość Opis

b1
Wyłączenie funkcji kompensacji 
temperatury ogrzewania z powodu 
nierównomiernego obciążenia ciepłem

○
00 
01 
02

Standardowo +4°C 
Usunięcie (usunięcie uchybu) 
Temperatura zadana +2°C (*1)

b2 Funkcja recyrkulatora podczas 
ogrzewania z wyłączonym termostatem ○ 00 

01
Niedostępne  
Dostępne

b3 Wymuszenie 3-minutowego biegu 
sprężarki klimatyzacji ○ 00 

01
Niedostępne  
Dostępne

b4 Zmiana częstotliwości wymiany filtra ○

00 
01 
02 
03 
04

Standardowo 
100 h 
1200 h 
2500 h 
Bez sygnalizacji

b5 Ustalenie trybu pracy × 00 
01

Standardowo 
Ustalony

b6 Ustalenie nastawy temperatury × 00 
01

Standardowo 
Ustalony

b7 Ustalenie jednostki jako jedynej pracującej 
w trybie chłodzenia × 00 

01
Standardowo 
Ustalony

b8 Automatyczne ogrzewanie i chłodzenie × 00 
01

Niedostępne  
Dostępne

b9 Ustalenie prędkości pracy wentylatora × 00 
01

Standardowo 
Ustalony

bA Nie skonfigurowano × - Nieużywany

bb
Funkcja kompensacji temperatury 
chłodzenia z powodu nierównomiernego 
obciążenia ciepłem

×
00 
01 
02

Standardowo (bez kompensacji) 
Temperatura zadana -1°C 
Temperatura zadana -2°C

bC Nie skonfigurowano - - Nieużywane (działa jak „00”)

bd Nie skonfigurowano - - Nieużywane (działa jak „00”)

bE Nie skonfigurowano - - Nieużywane (działa jak „00”)

C1 Nie skonfigurowano - - Nieużywane (działa jak „00”)

C2 Nie skonfigurowano - - Nieużywany

C3 Funkcja HA (dostępna w urządzeniach na 
rynek japoński) ○ 00 

01
Niedostępne (działa jak „00”) 
Dostępne 

C4 Praca pompy odpływu skroplin podczas 
ogrzewania ○ 00 

01
Niedostępne  
Dostępne

C5
Wysoka prędkość  
(nie dotyczy wysokiej prędkości podczas 
ogrzewania z wyłączonym termostatem)

○
00 
01 
02

Niedostępne 
Wysoka prędkość 1. stopnia (*2) 
Wysoka prędkość 2. stopnia

C6 Wysoka prędkość podczas ogrzewania 
z wyłączonym termostatem ○ 00 

01
Niedostępne  
Dostępne

C7 Wyłączenie wymuszonego 3-minutowego 
biegu sprężarki klimatyzacji ○ 00 

01
Standardowo 
Wyłączono

C8 Termistor sterownika zdalnego ○

00

01

02

Niedostępne

Regulacja termistorem sterownika zdalnego

Regulacja na podstawie wartości średniej sygnału 
z termistora na wlocie powietrza jednostki 
wewnętrznej i termostatu sterownika zdalnego

C9 Nie skonfigurowano - - Nieużywany

CA Nie skonfigurowano - - Nieużywany

Cb Wybór logiki sygnału wymuszonego 
wyłączenia × 00 

01
Sygnał wejściowy wymuszonego wyłączenia styk A 
Sygnał wejściowy wymuszonego wyłączenia styk B

CC Nie skonfigurowano × - Nieużywane (działa jak „00”)

Cd Nie skonfigurowano - - Nieużywane (działa jak „00”)

CE Nie skonfigurowano - - Nieużywane (działa jak „00”)

Wybór i ustawienia funkcji (Function Selection)

PMML0404A wer. 0-10/20158



Pozycje Funkcja opcjonalna Ustawienie Wartość Opis

CF Zmiana kąta wychylenia kierownicy 
powietrza ○

00

01

02

Standardowo (praca 7-stopniowa)

Ochrona przed przeciągiem (5 stopni, 2 najniższe 
nie są używane)

Pomieszczenie z wysokim sufitem (5 stopni, 
2 najwyższe nie są używane)

d1 Włączenie i wyłączenie zasilania, sygnał 1 ○ 00 
01

Niedostępne  
Dostępne

d2 Nie skonfigurowano - - Nieużywany

d3 Włączenie i wyłączenie zasilania, sygnał 2 ○ 00 
01

Niedostępne  
Dostępne

d4
Ochrona przed spadkiem temperatury 
powietrza nawiewanego podczas 
chłodzenia

○ 00 
01

Niedostępne  
Dostępne

d5
Ochrona przed spadkiem temperatury 
powietrza nawiewanego podczas 
ogrzewania

○ 00 
01

Niedostępne  
Dostępne

d6 Regulacja temperatury w pomieszczeniu 
w trybie energooszczędnym ○ 00 

01
Niedostępne  
Dostępne

d7

Wysokość opadania panelu nawiewowego 
wciąganego 
(dotyczy jednostek wewnętrznych 
z funkcją podnoszenia kraty wlotu 
powietrza)

○

00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07

200 cm (standardowo) 
100 cm 
150 cm 
200 cm 
250 cm 
300 cm 
350 cm 
400 cm

E1

KPI: tryb wentylacji

○

00 Wentylacja 
automatyczna Funkcja służy do 

ustawiania trybu 
wentylacji jednostki 
pracującej w trybie 
wentylacji z funkcją 
odzysku energii/ciepła.

01
Wentylacja za 
pomocą wymiennika 
entalpicznego

02
Wentylacja z obejściem  
(bez wymiennika 
entalpicznego)

Econofresh: rodzaj trybu chłodzenia

00 Niedostępne
Funkcja ta umożliwia 
otwieranie przepustnicy 
powietrza zewnętrznego.01/02

Tryb chłodzenia 
powietrzem z zewnątrz 
(świeżym)

E2

KPI: Zwiększona wielkość przepływu 
powietrza

○

00 Niedostępne Funkcja ta zwiększa 
ciśnienie powietrza 
nawiewanego do 
pomieszczenia.

01 Dostępne

Econofresh: czujnik entalpii
00 Niedostępne Funkcja służy do 

wyboru wejścia sygnału 
z czujnika entalpii.01 Dostępne

E3 Nie skonfigurowano ○
00 Nieużywane

-
01 Działa jak wartość „00”

E4 Czas wstępnego schładzania/
podgrzewania ○

KPI:

Funkcja służy do 
ustawiania czasu zwłoki 
uruchomienia jednostki 
pracującej w trybie 
wentylacji z opcją 
odzysku energii/ciepła.

00 Standardowo

01 30 minut

02 60 minut

Zestaw Econofresh:

00 Standardowo

01/02 Czujnik CO2

E5 Nie skonfigurowano × - Nieużywane (działa jak „00”)

E6 Praca wentylatora jednostki wewnętrznej 
po wyłączeniu chłodzenia ○

00 
01 
02

Niedostępne 
60 min 
120 min

E7 Nie skonfigurowano ○ - Nieużywane (działa jak „00”)
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Pozycje Funkcja opcjonalna Ustawienie Wartość Opis

E8 Regulacja pracy wentylatora podczas 
ogrzewania bez termostatu ○ 00 

01
Niedostępne 
MAŁA PRĘDKOŚĆ

E9 Nie skonfigurowano - - Nieużywane (działa jak „00”)

EA Nie skonfigurowano - - Nieużywane (działa jak „00”)

Eb Regulacja pracy wentylatora podczas 
chłodzenia bez termostatu ○

00 
01 
02

Niedostępne 
B. MAŁA PRĘDKOŚĆ 
MAŁA PRĘDKOŚĆ

EC Wymuszone wyłączenie sygnału 
z termostatu podczas chłodzenia ○ 00 

01
Niedostępne  
Dostępne

Ed Nie skonfigurowano - - Nieużywane (działa jak „00”)

EE Automatyczna regulacja prędkości pracy 
wentylatora ○

00

01
Niedostępne  
Dostępne

F0 Nie skonfigurowano - - Nieużywany

F1

Automatyczne ustawianie zegara 
odliczającego czas do wyłączenia 
klimatyzacji

* Nie wolno ustawiać wartości od „0C” 
do „0F” jeżeli w jednej grupie zdalnie 
sterowanej pracują dwa sterowniki zdalne.

×

00 
01 
02 
• 
• 

23 
24 
0A 
0B 
0C 
0D 
0E 
0F

Brak działania 
Czas do wyłączenia 1 h 
Czas do wyłączenia 2 h 
• 
• 
Czas do wyłączenia 23 h 
Czas do wyłączenia 24 h 
Czas do wyłączenia 30 min 
Czas do wyłączenia 90 min 
Czas do wyłączenia 40 min 
Czas do wyłączenia 45 min 
Czas do wyłączenia 50 min 
Czas do wyłączenia 55 min

F2 Rola sterownika: główny/podrzędny × 00 
01

Główny 
Podrzędny

F3 Automatyczne zerowanie nastawy 
temperatury (*4) × 00 

01 (*10) Niedostępne  
Dostępne

F4 Czas do automatycznego zerowania ×

00 
01 
02 
03

(*10)

30 min. 
15 min. 
60 min. 
90 min.

F5 Automatyczne zerowanie nastawy 
temperatury chłodzenia (*5) ×

19 
20 
• 
• 

25 
• 
• 

29 
30

19°C 
20°C 
• 
• 
25°C (nastawa fabryczna) 
• 
• 
29°C 
30°C

F6 Automatyczne zerowanie nastawy 
temperatury ogrzewania (*6) ×

17 
18 
• 
• 

21 
• 
• 

29 
30

17°C 
18°C 
• 
• 
21°C (nastawa fabryczna) 
• 
• 
29°C 
30°C

F7 Blokada wyłączenia pracy pod wpływem 
błędu działania sterownika zdalnego (*7) × 00 

01
Niedostępne  
Dostępne

F8 Blokada funkcji wyboru trybu pracy × 00 
01

Niedostępne 
Dostępne (nastawa fabryczna)

F9 Blokada funkcji nastawiania temperatury × 00 
01

Niedostępne 
Dostępne (nastawa fabryczna)

FA Blokada funkcji wyboru prędkości 
wentylatora × 00 

01
Niedostępne 
Dostępne (nastawa fabryczna)

Fb Blokada funkcji wyboru trybu pracy 
kierownicy powietrza × 00 

01
Niedostępne 
Dostępne (nastawa fabryczna)
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Pozycje Funkcja opcjonalna Ustawienie Wartość Opis

FC Dolna granica nastawy temperatury 
chłodzenia (*5) ×

00 
01 
02 
• 
• 

09 
10

Standardowo 
Dolna granica +1°C 
Dolna granica +2°C 
• 
• 
Dolna granica +9°C 
Dolna granica +10°C

Fd Górna granica nastawy temperatury 
ogrzewania (*6) ×

00 
01 
02 
• 
• 

11 
12

Standardowo 
Górna granica -1°C 
Górna granica -2°C 
• 
• 
Górna granica –11°C 
Górna granica –12°C

FE Nie skonfigurowano - - Nieużywane (działa jak „00”)

FF Nie skonfigurowano - - Nieużywane (działa jak „00”)

H1 Nie skonfigurowano - - Nieużywane (działa jak „00”)

H2 Sygnalizacja rozruchu „na gorąco” × 00 
01

Sygnalizacja 
Bez sygnalizacji

H3 Nie skonfigurowano - - Nieużywane (działa jak „00”)

H4 Nie skonfigurowano - - Nieużywane (działa jak „00”)

J1 Wskazania temperatury (*8) × 00 
01

Niedostępne  
Dostępne

J2 Nie skonfigurowano - - Nieużywane

J3 Kolor wskaźnika pracy (RUN) × 00 
01

Zielony 
Czerwony

J4 Nie skonfigurowano - - Nieużywane (działa jak „00”)

J5 Nie skonfigurowano × - Nieużywane (działa jak „00”)

J6 Sygnał dźwiękowy błędów × 00 
01

Pojedynczy 
Sekwencja

J7 Nie skonfigurowano - - Nieużywane (działa jak „00”)

J8 Praca w trybie ekonomicznym (Eco) (*9) × 00 
01 (*10) Niedostępne  

Dostępne

J9 Nie skonfigurowano - - Nieużywane (działa jak „00”)

JA Nie skonfigurowano - - Nieużywane (działa jak „00”)

Jb Nie skonfigurowano - - Nieużywane (działa jak „00”)

K1 Nie skonfigurowano × - Nieużywany

K2 Nie skonfigurowano × - Nieużywany

K3 Nie skonfigurowano × - Nieużywany

K4 Nie skonfigurowano - - Nieużywany

K5 Stopień czułości czujnika obecności osób 
(*11) -

00 
01 
02

Standardowo 
Wysoki 
Niski

*1: Wartość „02” może być niedostępna, co zależy od typu jednostki wewnętrznej.
*2: Wartości dla modeli RPI: 00 – standardowo, 01 – wysokie ciśnienie statyczne, 02 – niskie ciśnienie statyczne
*3: E1 – E4 Wartości ustawień dla wymiennika entalpicznego.
*4:  Jeżeli zadana temperatura zostanie zmieniona i w określonym czasie będzie odpowiadała wartości „F4”, to automatycznie 

zmieni się na „F5” i „F6” (jeżeli temperatura zadana przekracza zakres dla wartości „F5” u „F6”, system sterowania przyjmie ją 
w zakresie opisanym górną i dolną granicą zakresu nastawy).

*5: Dotyczy trybu wentylacji, chłodzenia i osuszania.
*6: Dotyczy trybu ogrzewania.
*7: Można wyłączyć klimatyzację naciskając i przytrzymując przycisk „ ” (uruchomienie/wyłączenie) przez 3 sekundy.
*8:  Sterownik będzie wskazywał wartość z czujnika odpowiadającą „C8”. Jeżeli sterownik zdalny pracuje z sygnałem z termistora, to 

będzie wskazywał średnią wartość z termistora sterownika i termistora na wlocie powietrza z pomieszczenia.
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*9:  Gdy klimatyzator jest ponownie uruchamiany za pomocą sterownika zdalnego, to temperatura automatycznie przyjmuje wartość 
nastawy odpowiadającą „F5” lub „F6”.

*10: Jeżeli w F2 wybrano „01” (sterownik podrzędny), to wyświetlacza pokazuje „--”.
*11:  Funkcja ta przeznaczona jest dla płyt nawiewowych z czujnikami ruchu. Jeżeli płyta nawiewowa nie ma czujnika ruchu, to 

wyświetlacz pokazuje „--” zamiast wartości nastawy.

 ?  UWAGA
• Ustawienia opcjonalne można zmienić najwcześniej 3 minuty po włączeniu zasilania.
• Jeżeli zmieniasz ustawienia w „CF” (zmiana zakresu wychylenia kierownicy powietrza), to należy przywrócić dopływ zasilania lub zaczekać, 

aż kierownica wychyli się przez cały zakres w trybie automatycznym, zanim zastosujesz nastawę funkcji opcjonalnej.
• Dostępność ustawień opcjonalnych zależy od modelu jednostki wewnętrznej i zewnętrznej klimatyzatora. Sprawdź, czy dany model obsługuje 

interesującą cię funkcję opcjonalną.
• W kolumnie „Nastawa” tabeli ustawień klimatyzacji zapisz wprowadzone wartości funkcji ustawień opcjonalnych.

Wybór i ustawienia funkcji (Function Selection)
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  � Tabela B. Wskazania numeracji wejść (Input) i wyjść (Output) oraz odpowiadające im połączenia 
przewodów sygnalizacji

Numer sygnału wejściowego 
na wyświetlaczu Port

Ustawienia fabryczne

Wskazanie wejścia lub wyjścia Pozycja ustawień Wskazanie

Wejście 1 CN3 1-2 Włączanie i wyłączanie sterownikiem zdalnym 1 (sygnał stały) 03

Wejście 2 CN3 2-3 Blokada zdalnego sterowania po ręcznym wyłączeniu klimatyzacji 06

Wyjście 1 CN7 1-2 Praca 01

Wyjście 2 CN7 1-3 Alarm 02

Wyjście 3 CN8 1-2 Termostat włączony podczas ogrzewania 06

  � Tabela C. Ustawienia wejść (Input) i wyjść (Output) oraz wskazania kodów

Wskazanie Wejście Wyjście

00 Nie ustawiono Nie ustawiono

01 Termostat pokojowy (do regulacji chłodzenia) Praca

02 Termostat pokojowy (do regulacji ogrzewania) Alarm

03 Włączanie i wyłączanie sterownikiem zdalnym 1 (sygnał stały) Chłodzenie

04 Włączanie i wyłączanie sterownikiem zdalnym 2 (praca) Termostat włączony podczas chłodzenia

05 Włączanie i wyłączanie sterownikiem zdalnym 2 (wyłączenie) Ogrzewanie

06 Blokada zdalnego sterowania po ręcznym wyłączeniu 
klimatyzacji Termostat włączony podczas ogrzewania

07 Zdalne przełączanie z chłodzenia na ogrzewanie (tylko dla wersji z wymiennikiem entalpicznym)

08 Sygnał wejściowy panelu nawiewowego z wciąganą kratą wlotu 
powietrza Sygnał wyjściowy płyty z wciąganą kratą

 ? UWAGA
• Ustawienia opcjonalne można zmienić najwcześniej 3 minuty po włączeniu zasilania.
• Dla sygnału wejściowego płyty nawiewowej z wciąganą kratą wlotu powietrza można wybrać tylko „Input 2”.
• Nie można wybrać „Input 1” dla sygnału wejściowego płyty nawiewowej z wciąganą kratą wlotu powietrza.
• Dla sygnału wyjściowego płyty nawiewowej z wciąganą kratą wlotu powietrza można wybrać tylko „Output 1” lub „Output 2”.
• Nie można wybrać „Output 3” dla sygnału wyjściowego płyty nawiewowej z wciąganą kratą wlotu powietrza.
• Nie wolno konfigurować płyty nawiewowej z wciąganą kratą wlotu powietrza dla wymiennika entalpicznego.
• W kolumnie „Nastawa” tabeli ustawień wpisz wprowadzone wartości dla poszczególnych wejść i wyjść.

  � „Thermistor Selection” (wybór termistora)

Funkcja ta umożliwia wybór sygnału wejściowego z termistora temperatury w jednostce wewnętrznej, w sterowniku zdalnym lub 
sygnał uśredniony z obu termistorów.

1 Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez ponad 3 sekundy „
” (menu) i „ ” (wstecz), w trybie normalnym (gdy klimatyzator 
nie pracuje). Pojawi się ekran menu rozruchu próbnego.

2 Wybierz „Thermistor Selection” (wybór termistora) z menu  
„Test Run” i wybierz „OK”.

3 Za pomocą przycisków wybierz pozycję sygnału termistora  
„  ” i naciśnij „OK”.
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4 Wybierz „Yes” (tak) i naciśnij „OK”. Po potwierdzeniu 
wprowadzonych ustawień pojawi się menu „Test Run”  
Jeśli naciśniesz „No” (nie), pojawi się ekran (3).

5 Naciśnij „ ” (wstecz) w menu „Test Run”, aby wrócić do trybu normalnego.

  � „Indoor Unit Address Change” (zmiana adresu jednostki wewnętrznej)

Funkcja umożliwia zmianę adresów jednostek wewnętrznych klimatyzatorów (tj. zmianę numeru obiegu czynnika chłodniczego 
i numeru jednostki wewnętrznej). Wprowadzone ustawienia będą uwzględniane zamiast ustawień wprowadzonych 
mikroprzełącznikami.

1 Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez ponad 3 sekundy „ ” 
(menu) i „ ” (wstecz), w trybie normalnym (gdy klimatyzator nie 
pracuje). Pojawi się ekran menu rozruchu próbnego.

2 W menu „Test Run”, za pomocą przycisków „  ” wybierz 
„I.U. Address Change” (zmiana adresu jednostki wewnętrznej) 
i naciśnij „OK”.

3 Wybierz jednostkę wewnętrzną klimatyzatora, przyciskając  
„    ” i naciśnij „OK”.

* Nie można wybrać jednostek wewnętrznych, które nie 
obsługują funkcji „I.U. Address Change”.

01-01

01-02

01-03

01-04

02-01

02-02

02-03

03-01

03-02

03-03

03-04

04-01

04-02

04-03

04-04

4 Wprowadź nowy adres dla jednostki wewnętrznej.

Za pomocą przycisków „    ” ustaw numer obiegu czynnika 
chłodniczego i adres jednostki w zakresie 00-63.

Naciśnij „OK”. Pojawi się ekran z prośbą o potwierdzenie 
polecenia.

* „Cycle No.99” jest adresem wyłącznie tymczasowym, 
używanym, gdy wszystkie inne numery obiegów czynnika 
chłodniczego i adresy jednostek są zajęte.

Jeżeli „Cycle No.99” jest używano tymczasowo, to należy 
zmienić adres jednostki, przypisując mu wartość z zakresu  
00-63.

I.U. Address Change: 02-04

Set refrigerant system No.
and address after indoor
unit address change.

REF. SYS

-

Address

SEL.

5 Pojawi się ekran z prośbą o potwierdzenie operacji. Wybierz 
„Yes” (tak) i naciśnij „OK”, aby przejść do zmiany adresu. Wynik 
pojawi się na wyświetlaczu po kilku sekundach. Jeśli naciśniesz 
„No” (nie), pojawi się ekran (6). 

* Jeżeli operacja się uda, pojawi się komunikat „Completed” 
(gotowe). 

W przypadku jego braku operacja się nie udała. Ponownie 
sprawdź ustawienia i ich wartości.

Change address
from 02-04 to 02-05?
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6 Aby zmienić adres kolejnej jednostki wewnętrznej, ponownie 
wybierz „I.U. Select” (wybierz jednostkę wewnętrzną) i naciśnij 
„OK”. Ponownie pojawi się ekran (3). Aby wyjść z funkcji, 
wybierz „Completed” (gotowe) i naciśnij „OK”.

* Jeżeli wprowadzenie zmian przy użyciu funkcji „I.U. Address 
Change” zakończy się powodzeniem, to system sterowania 
automatycznie sprawdzi połączenie z daną jednostką. 

Completed.

5

I.U. Select Completed

7 Wyłącz zasilanie jednostek wewnętrznych na 3–5 minut. Zaczekaj, aż wyłączy się wyświetlacz sterownika zdalnego, po czym 
ponownie włącz zasilanie jednostek wewnętrznych.

 ? UWAGA
• Funkcja „I.U. Address Change” jest niedostępna, jeżeli w instalacji pracują dwa sterowniki zdalne (główny i podrzędny).
• Nie wolno używać centralki sterującej klimatyzacją, jeżeli ktoś korzysta z funkcji „I.U. Address Change”, posługując się sterownikiem zdalnym.
• Nie należy używać powyższej funkcji, jeżeli w magistrali H-LINK pracuje sterownik centralny (np. CSNET WEB).

  �  „Address Check Operation” (operacja kontroli adresów)

Funkcja ta sprawdza powiązanie między jednostką wewnętrzną i jej adresem. Funkcji można użyć, jeżeli do sterownika zdalnego 
podłączono wiele jednostek wewnętrznych klimatyzatorów i znasz adres tej z nich, którą chcesz sprawdzić.

1 Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez ponad 3 sekundy „ ” 
(menu) i „ ” (wstecz), w trybie normalnym (gdy klimatyzator nie 
pracuje). Pojawi się ekran menu rozruchu próbnego.

2 W menu „Test Run” wybierz „ADD Check Operation” (operacja 
kontroli adresów) za pomocą przycisków „  ” i naciśnij „OK”.

3 Wybierz jednostkę wewnętrzną klimatyzatora, przyciskając  
„    ”.

01-01

01-02

01-03

01-04

02-01

02-02

02-03

03-01

03-02

03-03

03-04

04-01

04-02

04-03

04-04

4 Aby uruchomić jednostkę wewnętrzną wybraną na ekranie (3), 
naciśnij „ ” (uruchomienie/wyłączenie). 
Aby wrócić do ekranu (3), naciśnij „ ” (uruchomienie/
wyłączenie), podczas gdy jednostka wewnętrzna pracuje.

* Powtórz czynności (3)–(4) aż potwierdzisz adres jednostki 
wewnętrznej.

5 Aby wrócić do menu „Test Run”, naciśnij „ ” (wstecz), podczas gdy jednostka wewnętrzna nie pracuje. 

Potwierdź adres wybranej jednostki wewnętrznej klimatyzatora i otwórz „I.U. Address Change”. 

 ? UWAGA
• Funkcja „ADD Check Operation” jest niedostępna, jeżeli w instalacji pracują dwa sterowniki zdalne (główny i podrzędny).
• Podczas pracy z funkcją „ADD Check Operation” sterownik może jedynie uruchamiać i wyłączać klimatyzatory.
• Nie wolno używać centralki sterującej klimatyzacją, jeżeli ktoś korzysta z funkcji „ADD Check Operation”, posługując się sterownikiem zdalnym.
• Nie należy używać powyższej funkcji, jeżeli w magistrali H-LINK pracuje sterownik centralny (np. CSNET WEB).

  � „Indoor Unit Address Initialization” (inicjalizacja adresu jednostki wewnętrznej)

Funkcja inicjalizuje adres jednostki wewnętrznej klimatyzatora, który zmieniono z użyciem funkcji „I.U. Address Change” (zmiana 
adresu jednostki wewnętrznej) lub zadano z użyciem funkcji automatycznego adresowania. 
Po inicjalizacji adresu danej jednostki wewnętrznej przy użyciu tej funkcji, zmieni się on na wprowadzony mikroprzełącznikami.
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1 Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez ponad 3 sekundy  
„ ” (menu) i „ ” (wstecz), w trybie normalnym (gdy klimatyzator 
nie pracuje). Pojawi się ekran menu rozruchu próbnego.

2 W menu „Test Run”, za pomocą przycisków „  ” wybierz  
„I.U. ADD Initialization” (inicjalizacja adresu jednostki 
wewnętrznej) i naciśnij „OK”.

3 Wybierz jednostkę wewnętrzną klimatyzatora, przyciskając  
„    ” i naciśnij „OK”. Pojawi się ekran z prośbą 
o potwierdzenie operacji.

* Nie można wybrać jednostek wewnętrznych, które nie 
obsługują funkcji „I.U. ADD Initialization”. 

Adres jednostki wewnętrznej nie zostanie zinicjalizowany, jeżeli 
nie obsługuje ona funkcji „I.U. ADD Initialization” – nawet gdy 
wybierzesz „All” (wszystkie) w (3).

I.U. ADD Initialization

4 Aby rozpocząć inicjalizację adresu, wybierz „Yes” (tak) i naciśnij 
„OK”.

* Jeżeli adres zostanie zinicjalizowany, to system sterowania 
automatycznie sprawdzi połączenie z daną jednostką.

02-04

  � „Function Selection and Input/Output Initialization  
(inicjalizacja wybranych funkcji oraz wejść i wyjść)

Funkcja ta przywraca fabryczne ustawienia wybranym funkcjom oraz wejściom i wyjściom.

1 Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez ponad 3 sekundy „ ” 
(menu) i „ ” (wstecz), w trybie normalnym (gdy klimatyzator nie 
pracuje). Pojawi się ekran menu rozruchu próbnego.

2 W menu „Test Run”, za pomocą przycisków „  ” wybierz 
„FUNC, Input/Output INITIAL” (inicjalizacja wybranych funkcji 
oraz wejść i wyjść) i naciśnij „OK”.

3 Wybierz jednostkę wewnętrzną klimatyzatora, przyciskając  
„    ” i naciśnij „OK”.

* Ekran ten NIE JEST dostępny, jeżeli do sterownika zdalnego 
podłączono tylko jedną jednostkę wewnętrzną klimatyzatora. 
Pojawi się wówczas ekran (4).

FUNC, Input/Output INITIAL.

4 Aby rozpocząć inicjalizację, wybierz „Yes” (tak) i naciśnij „OK” 
na ekranie z prośbą o potwierdzenie polecenia. Operacja trwa 
ok. 30 sekund.

* Zanim uruchomisz inicjalizację, upewnij się, że nie spowoduje 
ona żadnych problemów z konfiguracją lub pracą instalacji.

02-04
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5 Wybierz „Completed” (gotowe) i naciśnij „OK”. Pojawi się ekran 
menu rozruchu próbnego. 

Naciśnij „ ” (wstecz) w menu „Test Run”, aby wrócić do trybu 
normalnego.

Aby zainicjalizować ustawienia kolejnej jednostki wewnętrznej, 
wybierz „I.U. Select” (wybierz jednostkę wewnętrzną) i naciśnij 
„OK”. Ponownie pojawi się ekran (3).

FUNC, Input/Output INITIAL.: 02-04

 ? UWAGA
• Jeżeli jednostka wewnętrzna nie obsługuje funkcji inicjalizacji w wyborze funkcji oraz ustawieniach wejść i wyjść, na wyświetlaczu pojawi się 

komunikat „No Function” (brak funkcji).
• Ustawienia jednostek wewnętrznych, które nie obsługują inicjalizacji w wyborze funkcji oraz ustawieniach wejść i wyjść, nie zostaną zainicjalizowane, 

nawet gdy wybierzesz „All” (wszystkie) w (3).

  � Compressor Preheating Cancellation (wyłączenie podgrzewania sprężarki)

Funkcja ta uniemożliwia regulację podgrzewania sprężarki klimatyzatora.

1 Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez ponad 3 sekundy „ ” 
(menu) i „ ” (wstecz), w trybie normalnym (gdy klimatyzator nie 
pracuje). Pojawi się ekran menu rozruchu próbnego.

COMP Preheating CANC

Contact Information

2 W menu „Test Run” wybierz „COMP Preheating CANC” 
(wyłączenie podgrzewania sprężarki) za pomocą przycisków  
„  ” i naciśnij „OK”.

3 Pojawi się ekran z prośbą o potwierdzenie operacji.
COMP. Preheating Control CANC

Cancel preheating control
for compressor?4 Wybierz „Yes” (tak) i naciśnij „OK”. Po potwierdzeniu 

wprowadzonych ustawień pojawi się menu „Test Run”  
Jeśli naciśniesz „No” (nie), pojawi się ekran menu „Test Run”.

5 Naciśnij „ ” (wstecz) w menu „Test Run”, aby wrócić do trybu 
normalnego.
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7 USTAWIANIE I WYŁĄCZANIE SYGNAŁU PRACY WCIĄGANEJ KRATY WLOTU 
POWIETRZA (ELEVATING GRILLE SETTING/CANCELLATION)
Funkcja ta umożliwia wprowadzenie ustawień sygnału pracy wciąganej kraty wlotu powietrza płyty nawiewowej lub jego wyłączenie 
w jednostkach wewnętrznych klimatyzatorów z wciąganą kratą. Ustawienia sygnału przypisuje się wejściu nr 2 i wyjściom nr 1 i 2 
sygnalizacji zewnętrznej w niżej opisany sposób.

  � Procedura ustawiania i wyłączania sygnału pracy wciąganej kraty wlotu powietrza

1 Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez ponad 3 sekundy „ ” (menu) i „ ” (wstecz), w trybie normalnym (gdy klimatyzator nie 
pracuje). Pojawi się ekran menu rozruchu próbnego.

2 Wybierz „Input/Output” (wejście/wyjście) z menu „Test Run” i naciśnij „OK”.

3 Wybierz jednostkę wewnętrzną klimatyzatora, przyciskając „    ” i naciśnij „OK” (ekran ten NIE JEST dostępny, jeżeli do 
sterownika zdalnego podłączono tylko jedną jednostkę wewnętrzną klimatyzatora. Pojawi się wówczas ekran (4)).

„Elevating Grille Setting” (ustawianie sygnału pracy 
wciąganej kraty wlotu powietrza)

„Elevating Grille Cancellation” (wyłączanie sygnału pracy wciąganej 
kraty wlotu powietrza)

4 Wybierz „Input 1” (wejście 1) na ekranie „Input/Output”, 
po czym naciśnij i przytrzymaj (przez ok. 3 s) przycisk  
„ ”. Pojawi się ekran z prośbą z potwierdzeniem 
polecenia dla „Elevating Grille Setting”.

Input/Output:01-03

 Input 1 00 CN3 1-2
 Input 2 00 CN3 2-3
 Output1 01 CN7 1-2
 Output2 00 CN7 1-3
 Output3 00 CN8 1-2

Item Setting Connector

ADJ ENT. RTN.SEL. OK

4  Wybierz „Output 3” (wyjście 3) na ekranie „Input/Output”, po 
czym naciśnij i przytrzymaj (przez ok. 3 s) przycisk „ ”.  
Pojawi się ekran z prośbą z potwierdzeniem polecenia dla 
„Cancel Elevating Grille”.

Input/Output:01-03

 Input 1 00 CN3 1-2
 Input 2 00 CN3 2-3
 Output1 01 CN7 1-2
 Output2 00 CN7 1-3
 Output3 00 CN8 1-2

Item Setting Connector

ADJ ENT. RTN.SEL. OK

5 Wybierz „Yes” (tak) i naciśnij „OK”, aby potwierdzić 
wprowadzone ustawienia. Jeśli naciśniesz „No” (nie), 
pojawi się ekran (4).

Set input/output setting
for elevating grille?

Elevating Grille Setting:01-03

Yes No

SEL. ENT. RTN.OK

5  Wybierz „Yes” (tak) i naciśnij „OK”, aby potwierdzić wyłączenie 
ustawień. Jeśli naciśniesz „No” (nie), pojawi się ekran (4).

Cancel input/output setting
for elevating grille?

Cancel Elevating Grille Setting:01-03

Yes No

SEL. ENT. RTN.OK

6 Naciśnij „ ” (wstecz) w menu „Test Run”, aby wrócić do trybu normalnego.

 ? UWAGA
• Jeżeli w instalacji klimatyzacji są dwa sterowniki zdalne (główny i podrzędny), to ustawienia należy zmieniać wyłącznie przez sterownik główny.
• Jeżeli w (3) wybierzesz „All” (wszystkie), to ustawienia zostaną wprowadzone dla wszystkich jednostek wewnętrznych podłączonych do sterownika, 

bez względu na to, które z nich mają wciąganą kratę wlotu powietrza.
• Jeżeli przypisano do wejścia nr 2 i wyjść nr 1 i 2 inne funkcje, to funkcja sygnału pracy wciąganej kraty wlotu powietrza zostanie nadpisana).
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8 USTAWIENIA KIEROWNICY POWIETRZA NAWIEWANEGO 
(LOUVER SETTING)
Ustawienia te można wprowadzić wyłącznie dla jednostki wewnętrznej klimatyzatora wyposażonej w układ kierownic niezależnych.

Umożliwia zatem ustawienie kąta wychylenia poszczególnych kierownic w niżej opisany sposób.

1 Naciśnij „ ” (menu) w normalnym trybie (gdy klimatyzator 
działa). Pojawi się menu. Menu

Motion Sensor Setting
Total Heat Exchanger SET
VENTI
Louver Open/Close 02

/
03

Louver Setting
15:10(Fri)

ENT. RTN.SEL. OK

2 Wybierz „Louver Setting” (ustawienia kierownicy powietrza 
nawiewanego) w menu, a następnie naciśnij „OK”. Pojawi się 
ekran z ustawieniami kierownicy.

3 Wybierz „Louver Setting” na ekranie ustawień kierownicy 
i naciśnij „OK”.

OK

Cancel INDV Louver SET
Louver Setting

Louver Setting

ENT. RTN.SEL.

4 Za pomocą przycisków „    ” wybierz jednostkę 
wewnętrzną klimatyzatora, której ustawienia kierownicy 
chcesz zmienić i naciśnij „OK”

(ekran ten NIE JEST dostępny, jeżeli do sterownika zdalnego 
podłączono tylko jedną jednostkę wewnętrzną klimatyzatora. 
Pojawi się wówczas ekran (5)).

OK

Louver Setting

01-01
01-02
01-03

Select unit to set.
01-04

ENT. RTN.SEL.

5 Wybierz kierunek kierownicy przyciskami „  ”.  
Wybrana kierownica otworzy się, a pozostałe zamkną.

OK

Louver Setting:01-03

Adjust air direction & louver angle

1 2 3 4

ADJSEL. ENT. RTN.

6 Naciśnij „ ” (menu), jednocześnie naciskając i przytrzymując 
„?” (pomoc). Pojawi się ekran z prośbą o potwierdzenie 
operacji. Change louver outlet number?

(2    1, 3    2, 4    3, 1    4)

Louver Outlet Setting:01-03

Yes No

SEL. ENT. RTN.OK

7 Wybierz „Yes” (tak) i naciśnij „OK”. Po potwierdzeniu zmiany 
ustawień wyświetli się (5). Jeśli wybierzesz „No” (nie) 
i naciśniesz „OK”, pojawi się ekran (5).

* Kierownica wybrana na ekranie (5) otrzyma numer „Nº1”, 
a numery pozostałych kierownic zmienią się w porządku 
zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara; patrz 
ilustracja.

 ? UWAGA
Funkcja „Louver Setting” jest NIEDOSTĘPNA w instalacji, w której na jednej magistrali H-LINK pracują dwa sterowniki zdalne (w tym w kombinacji 
PC-ARFPE + PC-LH3A).
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9 REJESTRACJA DANYCH KONTAKTOWYCH SERWISU
Za pomocą funkcji „Contact Information” możesz zapisać dane teleadresowe serwisu klimatyzacji.

1 Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez ponad 3 sekundy  
„ ” (menu) i „ ” (wstecz), w trybie normalnym 
(gdy klimatyzator nie pracuje). Pojawi się ekran menu 
rozruchu próbnego.

Contact Information 1

OK?
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ABC
abc

Sym.1
Sym.2

SPAC DEL FIN.
ENT. FIN.SEL. Letter

2 Wybierz „Contact Information” (dane kontaktowe) z menu 
„Test Run” i wybierz „OK”. Pojawi się ekran z pierwszym 
zestawem danych kontaktowych, „Contact Information 1”.

3 Przycisk „?” (help) służy do wyboru małych i dużych liter oraz 
znaków specjalnych.

4 Wybierz znak przyciskami „    ”.
5 Potwierdź wybór znaku, naciskając „OK”.  

(Maksymalna liczba znaków: 28).
6 Wybierz „FIN.” (zakończ) i naciśnij „OK” (lub od razu naciśnij „

” (menu)). Pojawi się ekran (7).
7 Powtórz (3)–(5), aby zapisać drugi zestaw danych 

kontaktowych, „Contact Information 2”.

Wybierz „FIN.” (zakończ) i naciśnij „OK”. Pojawi się 
ekran z prośbą o potwierdzenie operacji. (Ekran z prośbą 
o potwierdzenie operacji pojawi się również, gdy od razu 
naciśniesz „ ” (menu)).

OK

Contact Information

Save changes?
Yes No

ENT. RTN.SEL.

Electric Corp.

8 Wybierz „Yes” (tak) i naciśnij „OK”. Po potwierdzeniu 
wprowadzonych ustawień pojawi się menu „Test Run”  
Jeśli naciśniesz „No” (nie), pojawi się ekran (3).

10 MENU NADZORU PRACY (CHECK MENU)
Pozycje w „Check Menu” i ich funkcje podano w poniższej 
tabeli.

Pozycja  
w „Check Menu” Funkcja

Check 1 Monitoruje i wyświetla na ekranie stan czujnika 
klimatyzatora. 

Check 2 Wyświetla na ekranie dane z czujnika 
klimatyzatora przed wystąpieniem alarmu.

Alarm history  
displayT

Wyświetla na ekranie dotychczas zapisane 
alarmy (z datą, godziną i kodem). 

Model display Wyświetla na ekranie nazwę modelu i numer 
fabryczny urządzenia.

IU/OU PCB check Wyświetla wynik testu stanu karty elektroniki 
(PCB).

Self checking Wykonuje autotest sterownika zdalnego.

Otwieranie „Check Menu”

A/C

COOL
HIGH

LOUV. ADJ

Meeting Room

MODE SPEED LOUV. TEMP

FLTR

Motion Sensor is activated

OK ?

Jednocześnie naciśnij przytrzymaj i przez 
3 sekundy „ ” (menu) i „?” (pomoc) 

w normalnym trybie pracy. 

T: Kasuje zapisaną historię alarmów.

Na ekranie historii alarmów naciśnij „OK”. Pojawi się ekran 
z prośbą o potwierdzenie operacji.

Wybierz „Yes” (tak) i naciśnij „OK”, aby skasować zapisane 
alarmy.

Rejestracja danych kontaktowych serwisu
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11 OBSŁUGA

11.1 OBSŁUGA PODSTAWOWA
1 Wybieranie pozycji na ekranie:

Przyciski „ ”i „ ” przesuwają ikonę „ ” na kolejne pozycje 
w porządku przypisanym do „MODE” (tryb), „SPEED” 
(prędkość), „LOUV.” (kierownica) i „TEMP” (temperatura).

A/C

MODE SPEED LOUV. TEMP

COOL
MED

Meeting Room

MODE ADJLOUV.

OK

2 Zmiana ustawień

Wybrawszy pozycję na ekranie („MODE”, „SPEED”, „LOUV” 
lub „TEMP”), naciśnij „ ” lub „ ”. Zmieni to ustawienia.

A/C

MODE SPEED LOUV. TEMP

HEAT
HIGH

SPEED ADJ

Meeting Room

OK

11.2 TRYB PRACY (MODE: CHŁODZENIE, OGRZEWANIE, OSUSZANIE, AUTOMATYCZNE 
CHŁODZENIE I OGRZEWANIE ORAZ RECYRKULACJA POWIETRZA)

  � Funkcja

• Chłodzenie (COOL):

schładza klimatyzowane pomieszczenie.
• Ogrzewanie (HEAT):

ogrzewa klimatyzowane pomieszczenie.
• Osuszanie (DRY):

zmniejsza wilgotność w pomieszczeniu.
• Automatyczne chłodzenie i ogrzewanie (AUTO):

automatycznie ogrzewa i schładza pomieszczenie według 
zadanych parametrów.

• Recyrkulacja powietrza (FAN):

recyrkuluje powietrze w pomieszczeniu.

 ? UWAGA
Możliwe nastawy temperatury zadanej:
• Chłodzenie: 19–30°C
• Ogrzewanie: 17–30°C
• Osuszanie: 19–30°C

  � Przygotowania do użytku

 ! OSTROŻNIE
• Jeżeli instalacja klimatyzacji była wyłączona przez dłuższy czas, 

podłącz do niej zasilanie elektryczne przynajmniej 12 godzin przed jej 
uruchomieniem. Nie wolno uruchamiać klimatyzatorów bezpośrednio 
po podłączeniu do źródła zasilania. Grozi to uszkodzeniem sprężarki, 
ponieważ nie zdąży się ona rozgrzać do właściwej temperatury pracy. 
NIE WOLNO odłączać zasilania podczas sezonów klimatyzacyjnych.

• Chroń jednostkę zewnętrzną klimatyzatora przed śniegiem 
i oblodzeniem. Śnieg i lód należy usuwać z użyciem gorącej wody 
(o temperaturze do 50°C).

• Woda o wyższej temperaturze może uszkodzić części z tworzyw 
sztucznych.

1 Podłącz klimatyzację od zasilania elektrycznego.

Connecting

2 Naciśnij „ ” lub „ ” i wybierz „MODE” (tryb).

A/C

MODE SPEED TEMP

COOL
HIGH

SPEED ADJ

Meeting Room

OK

3 Dotknięcie przycisku „ ” lub „ ” zmienia tryb pracy w niżej 
opisany sposób.

FAN

AUTO

DRY

HEAT

COOL

A/C

MODE SPEED TEMP

HEAT
HIGH

SPEED ADJ

Meeting Room

OK

 ? UWAGA
Praca w trybie „AUTO” wymaga zaawansowanych ustawień. Szczegółowe 
informacje na ten temat można uzyskać od przedstawiciela handlowego 
HITACHI.
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12 WPROWADZANIE USTAWIEŃ

12.1 USTAWIANIE TEMPERATURY
1 Naciśnij „ ” lub „ ” i wybierz „TEMP” (temperatura).

A/C

MODE SPEED TEMP

COOL
HIGH

SPEED ADJ

Meeting Room

OK

2 Jedno dotknięcie „ ” zwiększa temperaturę o 1°C  
(maks. do 30°C). Jedno dotknięcie „ ” zmniejsza 
temperaturę o 1°C (chłodzenie, osuszanie, recyrkulacja:  
min. 19°C) (ogrzewanie: min. 17°C).

A/C

MODE SPEED TEMP

COOL
HIGH

SPEED ADJ

Meeting Room

OK

.

 ? UWAGA
Wartość maksymalną i minimalną zakresu temperatury można zmienić, 
zmieniając ustawienia dolnej granicy temperatury chłodzenia (lub, 
odpowiednio, górną granicę temperatury ogrzewania) za pomocą wyboru 
funkcji.

12.2 PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA
1 Naciśnij „ ” lub „ ” i wybierz „SPEED” (prędkość 

wentylatora).

A/C

MODE ADJTEMP

MODE SPEED TEMP

COOL
HIGH

Meeting Room

OK

2 Dotknięcie przycisku „ ” lub „ ” zmienia prędkość pracy 
wentylatora w niżej opisany sposób.

  

A/C

MODE ADJTEMP

MODE SPEED TEMP

COOL
LOW

Meeting Room

OK

 ? UWAGA
• W trybie osuszania pomieszczenia klimatyzator automatycznie 

wybiera prędkość „LOW” (mała), której w tym trybie nie można 
zmienić. Wskazanie „LOW” NIE JEST wówczas wyświetlane na 
ekranie. Na wyświetlaczu widać jedynie bieżące wartości ustawień.

• W przypadku niektórych jednostek wewnętrznych klimatyzatorów 
prędkości „HIGH H” (bardzo duża) lub „AUTO” (regulowana 
automatycznie) są niedostępne.

Wprowadzanie ustawień
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12.3 USTAWIANIE KIERUNKU KIEROWNICY POWIETRZA NAWIEWANEGO
1 Naciśnij „ ” (uruchamianie/wyłączanie). Sprawdź, czy 

klimatyzator się włączył. Naciśnij „ ” lub „ ” i wybierz 
„LOUV.” (kąt wychylenia kierownicy).

A/C

LOUV.

SPEED ADJTEMP

MODE SPEED TEMP

COOL
MED

Meeting Room

OK

 ? UWAGA
Jeżeli dana jednostka wewnętrzna klimatyzatora nie ma automatycznego 
mechanizmu ustawiania kąta kierownicy, na wyświetlaczu nie będzie 
pozycji „LOUV.”.

2 Dotknięcie przycisku „ ” lub „ ” zmienia kąt wychylenia 
kierownicy powietrza nawiewanego w niżej opisany sposób.

Wskazanie na 
LCD

COOL, DRY HEAT, FAN

Auto

Zalecany kąt

Zalecany kąt

Zakres kąta

Zakres kąta

 : Uruchamia automatyczne wychylanie kierownicy 
powietrza. Wskaźnik kierownicy będzie automatycznie zmieniał 
kąt na wyświetlaczu.

A/C

LOUV.

SPEED ADJTEMP

MODE SPEED TEMP

COOL
MED

Meeting Room

OK

 ? UWAGA
• Kąt strumienia powietrza nawiewanego zależy od typu jednostki 

wewnętrznej klimatyzatora. Szczegółowe informacje na ten temat, 
patrz instrukcja montażu i obsługi danej jednostki wewnętrznej.

• Podczas automatycznego wychylania kierownicy jej położenie 
nie zawsze odpowiada sygnalizowanemu na wyświetlaczu. Aby 
zatrzymać kierownicę pod danym kątem, ustaw go, gdy będzie 
sygnalizowany na wyświetlaczu.

• Kierownica nie musi zatrzymać się natychmiast po naciśnięciu 
przycisku.

13 PRACA

13.1 URUCHAMIANIE KLIMATYZACJI
Naciśnij „ ” (uruchamianie/wyłączanie). Wskaźnik pracy 
zostanie włączony i klimatyzator się uruchomi.

A/C

MODE SPEED LOUV. TEMP

COOL
MED

Meeting Room

MODE ADJLOUV.

OK

 ? UWAGA
• Ustawianie temperatury i wielkości przepływu powietrza
• Wartości ustawień zostają zapisane po ich potwierdzeniu, dlatego nie 

trzeba ich wprowadzać od nowa. Jeżeli trzeba zmienić ustawienia, 
patrz rozdział „11 Obsługa” i „12 Wprowadzanie ustawień”.
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13.2 WYŁĄCZENIE PRACY
Naciśnij ponownie „ ” (uruchamianie/wyłączanie). Wskaźnik 
pracy zostanie wyłączony i klimatyzator przestaje działać.

A/C

MODE ADJTEMP

MODE SPEED TEMP

COOL
MED

Meeting Room

OK

 ? UWAGA
Po wyłączeniu ogrzewania klimatyzator będzie nawiewał powietrze przez 
mniej więcej 2 minuty.

13.3 BLOKADA USTAWIEŃ FUNKCJI PRACY NA INTERFEJSIE STEROWNIKA
• Funkcja ta umożliwia zablokowanie zmian w ustawieniach 

wybranych opcji pracy obsługiwanych sterownikiem.
• Obejmuje ona następujące opcje:

a. Trybu pracy (MODE)

b. Nastawa temperatury (TEMP)

c. Prędkość pracy wentylatora (SPEED)

d. Kąt wychylenia kierownicy powietrza nawiewanego 
(LOUV.)

1 Włączanie blokady: Naciśnij jednocześnie „ ” i „ ” (wstecz) 
na 3 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się ikonka  
„ ”. Podczas wyboru pozycji funkcji przyciskami „ ” i „ ”, 
funkcja zablokowana w powyższy sposób będzie pomijana.

A/C

MODE SPEED TEMP

COOL
HIGH

Meeting Room

OK

2 Wyłączanie blokady: Naciśnij jednocześnie „ ” i „ ” 
(wstecz) na 3 sekundy. Ikonka „ ” zniknie z wyświetlacza, 
a blokada nie będzie aktywna.

OK

A/C

MODE SPEED TEMP

COOL
HIGH

SPEED ADJ

Meeting Room

 ? UWAGA
• Za każdym razem, gdy jednocześnie naciśniesz i przytrzymasz 

przez 3 sekundy „ ” i „ ” (wstecz), to zablokujesz lub odblokujesz 
możliwość zmiany ustawień funkcji pracy.

• W ustawieniach wyboru funkcji wybierz te, które chcesz móc 
blokować. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać od 
przedstawiciela handlowego HITACHI.

14 OBSŁUGA MENU

14.1 MENU
W menu można wyświetlić każdą funkcję ustawień. Opis 
poszczególnych funkcji, patrz poniżej.

 ? UWAGA
: Oznacza, że nie można wprowadzić ustawień.

Jeżeli wybierzesz w menu funkcję oznaczoną „ ”, w dolnej części 
wyświetlacza pojawi się komunikat „No Function” (brak funkcji) lub 
„Setting Disabled” (ustawienia niedostępne).

1 Naciśnij „ ” (menu). Pojawi się menu.

Menu

Schedule Timer
Simple Timer
Function 3
Elevating Grille 01

/
03

Filter Sign Reset
15:10(Fri)

ENT. RTN.SEL. OK

OK

2 Wybierz funkcję przyciskiem „ ” lub „ ” i naciśnij „OK” 

(funkcje niedostępne oznaczone są ikonką „ ”).

Menu

Schedule Timer
Simple Timer
Function 3
Elevating Grille 01

/
03

Filter Sign Reset
15:10(Fri)

ENT. RTN.SEL. OK

OK

OK

3 Naciśnij „ ” (wstecz) aby wrócić do normalnego trybu pracy 
(wskazań trybów pracy).

A/C

MODE SPEED TEMP

COOL
HIGH

SPEED ADJ

Meeting Room

OK

 ? UWAGA
Jeżeli nie użyjesz żadnego przycisku przez 10 minut, to na wyświetlaczu 
pojawi się ekran normalnego trybu pracy.

Obsługa menu
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14.2 „FILTER SIGN RESET” (KASUJ IKONĘ FILTRA)
Funkcja ta wyłącza ikonkę przypomnienia o wymianie lub 
czyszczeniu filtra klimatyzatora.

 ? UWAGA
Jeżeli w menu wybierzesz funkcję oznaczoną ikonką „ ”, pojawi się 
komunikat „Setting Disabled” (ustawienia niedostępne), ponieważ czas 
odliczony funkcją b4 będzie niewystarczający.

1 Wybierz „Filter sign reset” (kasuj wskaźnik filtra) w menu, 
a następnie naciśnij „OK”. Pojawi się ekran z prośbą 
o potwierdzenie operacji.

Menu

Schedule Timer
Simple Timer
Function 3
Elevating Grille 01

/
03

Filter Sign Reset
15:10(Fri)

ENT. RTN.SEL. OK

OK

OK

2 Wybrać „Yes” (tak) przyciskiem „ ” lub „ ”, po czym 
nacisnąć „OK”. Wyłączy się wskaźnik „FLTR”, a ekran 
wyświetlacza wróci do normalnego trybu pracy.

FLTR

OK

Reset filter sign?

Filter Sign Reset

Yes No

SEL. ENT. RTN.

OK

OK

14.3 „ELEVATING GRILLE” (WCIĄGANA KRATA WLOTU POWIETRZA)
Funkcja ta jest dostępna jedynie dla jednostek wewnętrznych 
klimatyzatorów wyposażonych w płytę nawiewową.

 ! OSTROŻNIE
Uwagi o montażu kraty wlotu powietrza w płycie nawiewowej po ich 
czyszczeniu.

Wstawiając kratę wlotu powietrza w płytę, upewnij się, że leży 
idealnie poziomo, zaś linka nie poluzowała się. Wówczas można 
zakończyć montaż. 
Jeżeli natomiast krata leży krzywo a linka się poluzowała, to oba 
elementy mogą utknąć w krążku linki. Grozi to uszkodzeniem 
krążka lub całego krążnika. W skrajnych przypadkach płyta 
nawiewowa może spaść i uderzyć znajdujące się pod nią osoby.

Poziomo

Linka

Krata wlotu 
powietrza

Dociśnij kratę wlotu powietrza 
w kierunku pokazanym strzałką

Linka za luźna

Funkcja ta powoduje automatyczne opuszczenie i uniesienie 
kraty wlotu powietrza podczas czyszczenia filtra powietrza 
i samej kraty.

 ? UWAGA
• Funkcja ta jest dostępna jedynie dla jednostek wewnętrznych 

klimatyzatorów wyposażonych w płytę nawiewową z wciąganą kratą 
wlotu powietrza.

• Przed uruchomieniem wciąganej kraty należy wyłączyć jednostkę 
wewnętrzną klimatyzatora.

• Nie będzie ona działała, gdy jednostka wewnętrzna pracuje.

1 Naciśnij „ ” (menu) i wybierz „Elevating Grille” (wciągana 
krata wlotu powietrza). Naciśnij „OK”.

Menu

Schedule Timer
Simple Timer
Function 3
Elevating Grille 01

/
03

Filter Sign Reset
15:10(Fri)

ENT. RTN.SEL. OK

OK

OK

 ? UWAGA
Jeżeli do sterownika zdalnego podłączono tylko jedną jednostkę 
wewnętrzną klimatyzatora, wrócisz do ekranu (3) po wykonaniu procedury 
w (1).

2 Wybierz jednostkę wewnętrzną klimatyzatora, przyciskając  
„    ”. Naciśnij „OK”.

UPDW

OK

Elevating Grille

All
00-00
01-01
02-02

ENT. RTN.SEL.

PO
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3 Naciśnij „ ”. Wciągana krata wlotu powietrza zacznie 
opadać.

• Po naciśnięciu „ ” wciągana krata opadnie na określoną 
wysokość.

• Jeżeli ponownie naciśniesz „ ”, krata opadnie o kolejne 
50 cm (przycisk „ ” za każdym razem opuszcza wciąganą 
kratę wlotu powietrza o 50 cm). 

• Aby zatrzymać wciąganą kratę, naciśnij „ ”.

UPDWElevating Grille:All

Press       to raise/lower grille

RTN.

4 Po jej wyczyszczeniu naciśnij „ ”. Wciągana krata wlotu 
powietrza zacznie się unosić. Krata wejdzie w płytę 
nawiewową i zatrzyma się po ok. 3 sekundach (jeżeli krata 
wejdzie krzywo, ponownie naciśnij „ ”. Wówczas można 
poprawić jej położenie).

UPDWElevating Grille:All

Press       to raise/lower grille

RTN.

5 Naciśnij „ ” (wstecz). Ponownie pojawi się ekran (2). 
Możesz wykonać powyższe czynności, aby otworzyć 
wciągane kraty innych jednostek wewnętrznych. Aby 
zakończyć, naciśnij ponownie „ ” (wstecz). Pojawi się 
ekran menu. Jeżeli naciśniesz ponownie „ ” (wstecz), 
ekran wróci do normalnego trybu pracy.

UPDW

OK

Elevating Grille

All
00-00
01-01
02-02

ENT. RTN.SEL.

OK

 ? UWAGA
Jeżeli do sterownika zdalnego podłączono tylko jedną jednostkę 
wewnętrzną klimatyzatora, wrócisz do ekranu normalnego trybu pracy od 
razu po naciśnięciu „ ”.

14.4 „SIMPLE TIMER” (PRACA STEROWANA PROSTYM ZEGAREM)
Funkcja umożliwia uruchamianie i zatrzymywanie klimatyzatora 
o zadanym czasie.

Możesz w ustawieniach zegara wybrać, czy ma się to odbywać 
tylko raz (Once), czy codziennie (Everyday).

1 Wybierz „Simple Timer” (prosty zegar sterujący) w menu, 
a następnie naciśnij „OK”. Pojawi się ekran z ustawieniami 
prostego zegara sterującego.

Menu

Schedule Timer
Simple Timer
Function 3
Elevating Grille 01

/
03

Filter Sign Reset
15:10(Fri)

ENT. RTN.SEL. OK

OK

OK

 ? UWAGA
Jeżeli data i godzina nie są skonfigurowane, od razu pojawi się ekran 
„Set Date/Time” (ustaw datę i godzinę). Patrz pkt „14.11 „Adjusting Date/
Time” (ustawienia daty i godziny)”.

2 Przyciskami „ ” i „ ” wybierz pozycję w ustawieniach. 
Pozycje ustawień: „Timer Ope.” (sterowanie zegarowe), 
„ON Time” (godzina uruchomienia) „OFF Time” (godzina 
wyłączenia).

Simple Timer

Timer Ope. Not Used

ON Time - - : - -

OFF Time - - : - -

15:10(Fri)

ENT. RTN.SEL. ADJ OK

OK

3 Przyciskami „ ” i „ ” ustaw wartości poszczególnych 
pozycji ustawień. Wybrawszy „Timer Ope.” możesz 
wybrać kolejno jedno z następujących ustawień: „Not 
Used” (nieużywane)  „Once” (raz)  „Everyday” 
(codziennie), naciskając raz po razie przycisk „ ” lub „
”. Wybrawszy „ON Time” lub „OFF Time” możesz określić 
godzinę wykonania funkcji z dokładnością do 30 minut za 
pomocą „ ” lub „ ”. Przytrzymując przycisk „ ” lub „ ”, 
można w sposób ciągły wyświetlać godzinę w ustawieniach.

Simple Timer

Timer Ope. Everyday
ON Time 08 : 30
OFF Time - - : - -

15:10(Fri)

ENT. RTN.SEL. ADJ OK

OK

OK

Obsługa menu

PMML0404A wer. 0-10/201526



 ? UWAGA
Jeżeli w ustawieniach pracy sterowanej prostym zegarem wybierzesz 
„Once”, to wartość ustawienia automatycznie zmieni się na „Not Used” 
po wykonaniu funkcji z ustawieniem „Once”.

4 Naciśnij „OK”, aby zakończyć wprowadzanie ustawień 
zegara prostego. Pojawi się ekran z prośbą o potwierdzenie 
operacji.

Set timer operation?

Simple Timer

Yes No

SEL. ENT. RTN.

15:10(Fri)

OK

OK

5 Wybierz „Yes” (tak) przyciskiem „ ” lub „ ”, po czym 
naciśnij „OK”. Ustawienia zostaną potwierdzone, zaś ekran 
wróci do normalnego trybu pracy.

A/C

MODE SPEED TEMP

COOL
HIGH

SPEED ADJ

Meeting Room

OK

OK

 ? UWAGA
Sterowanie prostym zegarem NIE JEST dostępne w następujących 
warunkach:
• jeżeli zablokowano sterowanie przy użyciu sterownika zdalnego za 

pomocą centralki sterowania klimatyzacją;

• jeżeli na wyświetlaczu pojawi się „ ”, kiedy zegar nie może sterować 
pracą. Ustaw datę kalendarzowa i godzinę zegara, patrz pkt „14.11 
„Adjusting Date/Time” (ustawienia daty i godziny)”.

14.5 ZAPLANOWANIE HARMONOGRAMU PRACY
14.5.1 Ustawienia harmonogramu

Funkcja umożliwia uruchamianie i zatrzymywanie klimatyzatora 
o zadanym czasie.

Możesz również ustawić zadaną temperaturę pracy 
klimatyzatora.

Dla każdego dnia tygodnia można skonfigurować maksymalnie 
pięć różnych harmonogramów.

1 Wybierz „Schedule Timer” (zegar harmonogramu) w menu, 
a następnie naciśnij „OK”.

Menu

Schedule Timer
Simple Timer
Function 3
Elevating Grille 01

/
03

Filter Sign Reset
15:10(Fri)

ENT. RTN.SEL. OK

OK

OK

2 Wybierz „Day/Time Setting” (ustawienia daty i godziny) 
przyciskiem „ ” lub „ ”, po czym naciśnij „OK”.

Schedule Timer

Schedule ON/OFF
Holiday Setting
Day/Time Setting

15:10(Fri)

ENT. RTN.SEL. OK

OK

OK

 ? UWAGA
Jeżeli data i godzina nie są skonfigurowane, od razu pojawi się ekran 
„Set Date/Time” (ustaw datę i godzinę). Patrz „14.11 „Adjusting Date/
Time” (ustawienia daty i godziny)”.

3 Wybierz dzień tygodnia (od poniedziałku do niedzieli) za 
pomocą przycisku „ ” lub „ ”. Naciśnij „OK”.

• Na wyświetlaczu pojawi się „ ” (uruchom) i „ ” (wyłącz).
• Jeśli chcesz skopiować ustawienia harmonogramu 

z poprzedniego dnia, naciśnij jednocześnie „ ” i „OK”.

Przykład:

Kopiowanie ustawień z poniedziałku na wtorek.

a. Wybierz „Tue” (wtorek).

b. Naciśnij jednocześnie „ ” i „OK”.

c. Ustawienia zostaną skopiowane z poniedziałku na 
wtorek.

Kiedy sterowanie za pomocą 
zegara włączone, na ekranie 

widać ikonkę „ ”. 

PO
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OK

Sun

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat

Weekly Schedule Setting
0 6 12  18

15:10(Fri)

ENT. RTN.SEL.

OK

OK

OK

Sun

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat

Weekly Schedule Setting
0 6 12  18

15:10(Fri)

ENT. RTN.SEL.

4 Wybierz numer harmonogramu (od 1 do 5) za pomocą 
przycisku „ ” lub „ ”. Za pomocą przycisku „ ” lub „
” wybierz „ON Time” (godzina uruchomienia), „OFF Time” 
(godzina wyłączenia) lub „Setting Temperature” (ustawienia 
temperatury). Ustaw zegar pracy oraz temperaturę za 
pomocą przycisków „ ” i „ ”.

• Wartości liczbowe możesz zmieniać, wielokrotnie naciskając 
przyciski „ ” lub „ ” bądź przytrzymując jeden z nich. 

• Dla każdego dnia tygodnia można skonfigurować 
maksymalnie pięć różnych harmonogramów.

OK

Timer Setting (Mon)
1
2
3
4
5

15:10(Fri)

ENT. RTN.SEL. ADJ

OK

OK

Na ilustracji przedstawiono godziny ustawione dla poniedziałku:

Godzina uruchomienia: 8:30

Godzina wyłączenia: 12:15

Zadana temperatura pracy: 28°C

5 Naciśnij „OK”. Pojawi się ekran z prośbą o potwierdzenie 
operacji.

OK

Set the timer?

Yes No

Timer Setting (Mon)

Set other day

SEL. ENT. RTN.

15:10(Fri)

OK

6 Wybierz „Yes” (tak) przyciskiem „ ” lub „ ”, po czym 
naciśnij „OK”. Ustawienia zostaną potwierdzone, zaś ekran 
wróci do normalnego trybu pracy. Aby skonfigurować 
ustawienia dla innych dni tygodnia, naciśnij „Set other day” 
(ustaw dla innych dni) i naciśnij „OK”.

Kiedy sterowanie za pomocą 
harmonogramu jest włączone, 
na ekranie widać ikonkę „ ”. 

A/C

MODE SPEED TEMP

COOL
HIGH

SPEED ADJ

Meeting Room

OK

OK

 ? UWAGA
Sterowanie według harmonogramu NIE JEST dostępne w następujących 
warunkach:
• jeżeli zablokowano sterowanie przy użyciu sterownika zdalnego za 

pomocą centralki sterowania klimatyzacją;

• jeżeli na wyświetlaczu pojawi się „ ”, kiedy harmonogram nie może 
sterować pracą. Ustaw datę kalendarzowa i godzinę zegara, patrz pkt 
„14.11 „Adjusting Date/Time” (ustawienia daty i godziny)”.

14.5.2 Ustawienia pracy w okresie 
świątecznym

Funkcja ta umożliwia zawieszenie pracy wg skonfigurowanego 
harmonogramu na określony czas. 

Zawiesza ona pracę klimatyzacji wg skonfigurowanego 
harmonogramu, tylko w jednym wybranym dniu. Po upływie tego 
dnia harmonogram wznowi regulację pracy klimatyzacji według 
ustawień. 

Funkcja ta umożliwia konfigurację świąt przypadających 
nieregularnie, np. państwowych.

1 Wybierz „Schedule Timer” (zegar harmonogramu) w menu, 
a następnie naciśnij „OK”. Pojawi się ekran z ustawieniami 
harmonogramu sterującego.

Menu

Schedule Timer
Simple Timer
Function 3
Elevating Grille 01

/
03

Filter Sign Reset
15:10(Fri)

ENT. RTN.SEL. OK

OK

OK

2 Wybierz „Holiday Setting” (ustawienia dnia świątecznego) 
przyciskiem „ ” lub „ ”, po czym naciśnij „OK”.

OK

Schedule Timer

Schedule ON/OFF
Holiday Setting
Day/Time Setting

15:10(Fri)

ENT. RTN.SEL.

OK

OK
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3 Za pomocą przycisku „ ” lub „ ” wybierz dzień tygodnia, 
w którym klimatyzacja ma przestać pracować. Wybierz 
„HOL. ON/OFF” (włącz/wyłącz dzień świąteczny) 
przyciskiem „ ” lub „ ”.

Na wyświetlaczu „ ” i „ ” zmienią się odpowiednio  
w „ ” i „ ”.

OK

0 6 12 18

Sun

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat

Holiday Setting 15:10(Fri)

ENT. RTN.SEL. HOL. ON/OFF

OK

OK

4 Po wprowadzeniu ustawień naciśnij „OK”. Pojawi się ekran 
z prośbą o potwierdzenie operacji.

OK

Save holiday setting?

Holiday Setting

Yes No

SEL. ENT. RTN.

15:10(Fri)

OK

5 Wybierz „Yes” (tak) przyciskiem „ ” lub „ ”, po czym 
naciśnij „OK”. Ustawienia dnia świątecznego zostaną 
zatwierdzone, zaś ekran wróci do normalnego trybu pracy.

A/C

MODE SPEED TEMP

COOL
HIGH

SPEED ADJ

Meeting RoomOK

OK

 ? UWAGA

Kiedy dzień świąteczny będzie aktywowany, wskaźnik „ ” wyłączy się. 

14.5.3 „Schedule ON/OFF” (włączanie 
i wyłączanie harmonogramu)

Funkcja ta umożliwia zawieszenie pracy wg skonfigurowanego 
harmonogramu na określony czas.

Zaplanowana w harmonogramie praca klimatyzacji nie będzie 
wykonana dla wartości „OFF” omawianej funkcji.

Funkcja służy do planowania długich okresów wolnych lub 
świątecznych.

1 Wybierz „Schedule Timer” (zegar harmonogramu) w menu, 
a następnie naciśnij „OK”.

Menu

Schedule Timer
Simple Timer
Function 3
Elevating Grille 01

/
03

Filter Sign Reset
15:10(Fri)

ENT. RTN.SEL. OK

OK

OK

2 Za pomocą przycisków „ ” lub „ ” wybierz „Schedule ON/
OFF” (włączanie i wyłączanie harmonogramu), po czym 
naciśnij „OK”. Pojawi się ekran z prośbą o potwierdzenie 
operacji.

OK

Schedule Timer

Schedule ON/OFF
Holiday Setting
Day/Time Setting

15:10(Fri)

ENT. RTN.SEL.

OK

OK

3 Wybierz „Yes” (tak) przyciskiem „ ” lub „ ”, po czym 
naciśnij „OK”. Ustawienia działania harmonogramu zostaną 
zatwierdzone, zaś ekran wróci do normalnego trybu pracy.

Kiedy sterowanie klimatyzacją za pomocą harmonogramu 
jest włączone, na ekranie widać ikonkę „ ”. 

Kiedy sterowanie klimatyzacją za pomocą harmonogramu 
jest wyłączone, na ekranie widać ikonkę „ ”.

OK

Turn ON schedule function?

Schedule ON/OFF

Yes No

SEL. ENT. RTN.

15:10(Fri)OK

OK

 ? UWAGA
Jeżeli sterowanie harmonogramem jest wyłączone, to klimatyzatory nie 
będą pracowały według skonfigurowanego harmonogramu.

PO
LS

K
I
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14.6 USTAWIENIA NIEZALEŻNYCH KIEROWNIC POWIETRZA NAWIEWANEGO
14.6.1 Ustawienia

Ustawienia te można wprowadzić wyłącznie dla jednostki 
wewnętrznej klimatyzatora wyposażonej w układ kierownic 
niezależnych. Umożliwia zatem ustawienie kąta wychylenia 
poszczególnych kierownic.

 ? UWAGA
• Ustawienia te można wprowadzić jedynie dla jednostki wewnętrznej 

klimatyzatora wyposażonej w układ kierownic niezależnych.
• Nie można ustawić funkcji, gdy jednostka wewnętrzna jest wyłączona 

(nie pracuje).
• Podczas ustawiania funkcji wentylator będzie pracował z prędkością 

„LOW” (mała) (po wprowadzeniu ustawień, klimatyzator wznowi 
pracę z normalnymi parametrami).

• Kierownice automatycznie ustawią się poziomo podczas rozpoczęcia 
ogrzewania, rozmrażania i uruchomienia termostatu, nawet jeśli 
włączono omawianą funkcję.

• Funkcja jest niedostępna w instalacji klimatyzacji z dwoma 
sterownikami zdalnymi (również w kombinacji sterownika 
wielofunkcyjnego z bezprzewodowym).

• Jeżeli instalacja regulowana jest za pomocą jednego sterownika 
wielofunkcyjnego, to funkcję tę można skonfigurować dla 
maksymalnie czterech jednostek wewnętrznych klimatyzatora.

1 Wybierz „Louver Setting” (ustawienia kierownicy powietrza 
nawiewanego) w menu, a następnie naciśnij „OK”.

Pojawi się ekran z ustawieniami kierownic niezależnych.

Menu

Motion Sensor Setting
Total Heat Exchanger SET
VENTI
Louver Open/Close 02

/
03

Louver Setting
15:10(Fri)

ENT. RTN.SEL. OK

OK

OK

2 Wybierz „Louver Setting” na ekranie ustawień kierownic 
niezależnych i naciśnij „OK”.

OK

Cancel INDV Louver SET
Louver Setting

Louver Setting

ENT. RTN.SEL.

 ? UWAGA
Jeżeli do sterownika zdalnego podłączono tylko jedną jednostkę 
wewnętrzną klimatyzatora, wrócisz do ekranu (4) po wykonaniu procedury 
w (2).

3 Przyciskając „    ”, wybierz tę jednostkę wewnętrzną 
klimatyzatora, której kierownicę chcesz przestawić. Naciśnij 
„OK”.

OK

Louver Setting

01-01
01-02
01-03

Select unit to set.
01-04

ENT. RTN.SEL.

 ? UWAGA
Podczas ustawiania kierownicy niezależnej, na wyświetlaczu zacznie 
migać wskazanie jednostki wewnętrznej.

4 Wybierz kierownicę 1, 2, 3 lub 4 przyciskami „  ”. 
Wybrana kierownica otworzy się, a pozostałe zamkną.

OK

Louver Setting:01-03

Adjust air direction & louver angle

1 2 3 4

ENT. RTN.SEL. ADJ

5 Wybierz kąt wychylenia kierownicy przyciskiem „ ” lub  
„ ” i naciśnij „OK”. Pojawi się ekran z prośbą 
o potwierdzenie operacji.

OK

Louver Setting:01-03

Adjust air direction & louver angle

1 2 3 4

ENT. RTN.SEL. ADJ

Kąt wychylenia kierownicy powietrza nawiewanego zmienia 
się w niżej opisany sposób.

INDVINDVINDVINDVINDVINDVINDVINDV

6 Wybierz „Yes” (tak) przyciskiem „ ” lub „ ”, po czym 
naciśnij „OK”. Ustawienia zostaną potwierdzone, zaś ekran 
wróci do normalnego trybu pracy.

OK

Set individual louver?

Louver Setting:01-03

Yes No

SEL. ENT. RTN.
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7 Sprawdź, czy przy wskaźniku przepływu powietrza 
z kierownicy w normalnym trybie wyświetlacza widać 
komunikat „IDNV” (kierownica niezależna).

A/C

INDV

MODE SPEED LOUV. TEMP

COOL
HIGH

SPEED ADJ

Meeting Room

14.6.2 Wyłączanie ustawień kierownic

1 Wybierz „Louver Setting” (ustawienia kierownicy powietrza 
nawiewanego) w menu, a następnie naciśnij „OK”.

Menu

Motion Sensor Setting
Total Heat Exchanger SET
VENTI
Louver Open/Close 02

/
03

Louver Setting
15:10(Fri)

ENT. RTN.SEL. OK

2 Wybierz „Cancel INDV Louver SET” (wyłącz ustawienia 
kierownic niezależnych) z ustawień kierownic niezależnych 
i naciśnij „OK”.

OK

Cancel INDV Louver SET
Louver Setting

Louver Setting

ENT. RTN.SEL.

 ? UWAGA
Jeżeli do sterownika zdalnego podłączono tylko jedną jednostkę 
wewnętrzną klimatyzatora, wrócisz do ekranu (4) po wykonaniu procedury 
w (2).

3 Za pomocą przycisków „    ” wybierz jednostkę 
wewnętrzną klimatyzatora, której ustawienia chcesz 
wyłączyć. Naciśnij „OK”. Pojawi się ekran z prośbą 
o potwierdzenie operacji.

OK

Cancel INDV Louver SET

01-01
01-02
01-03

Select unit to cancel.
01-04

ENT. RTN.SEL.

 ? UWAGA
Podczas ustawiania kierownicy niezależnej, na wyświetlaczu zacznie 
migać wskazanie jednostki wewnętrznej.

4 Wybierz „Yes” (tak) przyciskiem „ ” lub „ ”, po czym 
naciśnij „OK”. Ustawienia kierownic niezależnych zostaną 
wyłączone, zaś ekran wróci do normalnego trybu pracy.

OK

Cancel individual louver?

Cancel INDV Louver SET:01-03

Yes No

SEL. ENT. RTN.

 ? UWAGA
Operacja wyłącza wszystkie ustawienia pracy kierownic niezależnych.

14.7 „LOUVER OPEN/CLOSE” (OTWÓRZ/ZAMKNIJ KIEROWNICĘ)
Funkcja ta umożliwia całkowite otwarcie kierownicy, aby 
móc ustawić jej przegrodę kierunku, a tym samym kierunek 
powietrza w poziomie (robi się to ręcznie).

Nie można ustawić funkcji, gdy jednostka wewnętrzna jest 
włączona (pracuje).

1 Wybierz „Louver Open/Close” (otwórz/zamknij kierownicę) 
w menu, a następnie naciśnij „OK”.

Menu

Motion Sensor Setting
Total Heat Exchanger SET
VENTI
Louver Open/Close 02

/
03

Louver Setting
15:10(Fri)

ENT. RTN.SEL. OK

OK

OK

2 Wybierz „Yes” (tak) przyciskiem „ ” lub „ ”, po czym 
naciśnij „OK”. Kierownica, zależnie od bieżącego stanu, 
otworzy się lub zamknie, po czym ekran wróci do 
normalnego trybu pracy.

OK

Open louver?

Louver Open/Close

Yes No

SEL. ENT. RTN.

OK

OK

PO
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14.8 WENTYLACJA

  � Funkcja

• A/C (klimatyzacja):

Niezależna praca klimatyzatora.
• VENTI (wentylacja):

Niezależna praca wymiennika entalpicznego.
• A/C+VENTI:

Jednoczesna praca klimatyzatora i wymiennika 
entalpicznego.

 ? UWAGA
Funkcja ta jest dostępna, jeżeli do instalacji podłączono wymiennik 
entalpiczny.

1 Wybierz „VENTI” (wentylacja) w menu, a następnie naciśnij 
„OK”.

Menu

Motion Sensor Setting
Total Heat Exchanger SET
VENTI
Louver Open/Close 02

/
03

Louver Setting
15:10(Fri)

ENT. RTN.SEL. OK

OK

OK

2 Każde naciśnięcie przycisku „ ” lub „ ” przełącza kolejno 
między „A/C”, „VENTI” i „A/C + VENTI”. Wybierz typ 
pracy w funkcji i naciśnij „OK”. Pojawi się ekran z prośbą 
o potwierdzenie operacji.

OK

VENTI

SEL'D UNIT A/C + VENTI

ENT. RTN.ADJ

OK

OK

3 Wybierz „Yes” (tak) przyciskiem „ ” lub „ ”, po czym 
naciśnij „OK”. Ustawienia zostaną potwierdzone, zaś ekran 
wróci do normalnego trybu pracy.

OK

Fix desired mode?

VENTI

Yes No

SEL. ENT. RTN.

OK

OK

14.9 USTAWIENIA WYMIENNIKA ENTALPICZNEGO
Funkcja umożliwia zmianę trybu wentylacji za pomocą 
wymiennika entalpicznego.

 ? UWAGA
Funkcja ta jest dostępna, jeżeli do instalacji podłączono wymiennik 
entalpiczny. Nie można ustawić funkcji, gdy jednostka wewnętrzna jest 
włączona (pracuje).

1 Wybierz „Total Heat Exchanger SET” (ustawienia 
wymiennika entalpicznego) w menu, a następnie naciśnij 
„OK”. Pojawią się ustawienia wymiennika entalpicznego.

Menu

Motion Sensor Setting
Total Heat Exchanger SET
VENTI
Louver Open/Close 02

/
03

Louver Setting
15:10(Fri)

ENT. RTN.SEL. OK

OK

OK

2 Każde naciśnięcie przycisku „ ” lub „ ” przełącza kolejno 
między AUTO VENTI (wentylacja automatyczna)  
THEX VENTI (wentylacja wymiennikiem entalpicznym) 

 i Normal VENTI (normalny tryb wentylacji). Wybierz 
typ pracy w funkcji i naciśnij „OK”. Pojawi się ekran z prośbą 
o potwierdzenie operacji.

OK

Total Heat Exchanger SET

VENTI Mode THEX VENTI

ENT. RTN.ADJ

OK

OK

3 Wybierz „Yes” (tak) przyciskiem „ ” lub „ ”, po czym 
naciśnij „OK”. Ustawienia zostaną potwierdzone, zaś ekran 
wróci do normalnego trybu pracy.

OK

Fix setting of
total heat exchanger?

Total Heat Exchanger SET

Yes No

SEL. ENT. RTN.

OK

OK
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14.10 CZUJNIK RUCHU
Funkcja ta dostępna jest jedynie dla płyt nawiewowych z czujni-
kiem ruchu.

Czujnik ruchu wykrywa obecność ludzi w pomieszczeniu na pod-
stawie odczytów promieniowania podczerwonego (ciepła ciała).

Umożliwia automatyczną regulację i oszczędzanie mocy klima-
tyzacji (zmieniając nastawę temperatury, wielkość przepływu 
i kierunek nadmuchu powietrza) na podstawie odczytu obecności 
osób w pomieszczeniu.

Sposób pracy klimatyzacji po wykryciu przez czujnik, że w po-
mieszczeniu nie ma ludzi, można określić ustawieniami „Run-
ning” (praca), „Stand-by” (czuwanie) lub „Stop” (wyłącz) dostęp-
nymi z poziomu sterownika zdalnego obsługującego funkcję 
oszczędzania mocy.

 ? UWAGA
Ustawienia te są dostępne jedynie dla płyt nawiewowych z czujnikami 
ruchu.

 ! OSTROŻNIE
• Nie wolno włączać sterowania sygnałem z czujnika ruchu 

w pomieszczeniach, w których mogą przebywać bez opieki niemowlęta 
lub osoby niepełnosprawne. W takich warunkach czujnik może 
błędnie wskazać brak osób w pomieszczeniu, przez co klimatyzacja 
przestanie pracować do momentu wykrycia intensywnego ruchu.

• Czujnik ruchu wykrywa przede wszystkim aktywność (ruch). Jeżeli 
osoba lub osoby w pomieszczeniu nie poruszają się zbyt wiele, 
czujnik uzna, że jest ono puste.

• Czujnik ruchu jest w stanie błędnie wskazać obecność ludzi, jeżeli 
jednostka wewnętrzna w niego wyposażona znajduje w pobliżu 
ruchomych przedmiotów (np. grzejnika z funkcją oscylacji) 
o temperaturze wyższej niż temperatura otoczenia.

• Jeżeli jednostki wewnętrzne klimatyzatorów pracują z dwoma 
sterownikami zdalnymi, to ustawienia czujnika ruchu można 
wprowadzać tylko w sterowniku nadrzędnym.

• Istnieje możliwość przerwania pracy jednostki wewnętrznej sygnałem 
sterującym z czujnika ruchu.

• Kiedy sygnał z czujnika ruchu wymusza redukcję mocy klimatyzacji 
lub przerywa jej pracę, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Motion 
sensor is activated” (zadziałał czujnik ruchu).

• Jeżeli w centralce włączono blokadę sterowania za pomocą 
sterownika zdalnego, to w ustawieniach sterowania klimatyzacją za 
pomocą czujnika ruchu, w funkcji „If absent” (puste pomieszczenie), 
wybierz polecenie „Running” (praca) lub „Stand-by” (czuwanie).

• Jeżeli wybierzesz polecenie „Stop”, to funkcja sterowania klimatyzacją 
za pomocą czujnika ruchu nie będzie działała prawidłowo:

 - Jeżeli w ustawieniach sterowania klimatyzacją sygnałem 
z czujnika ruchu wybrano „Stop”, zaś w centralce lub sterowniku 
centralnym klimatyzacji włączono blokadę sterowania za pomocą 
sterownika zdalnego, to klimatyzacja nie przerwie pracy pomimo 
że funkcja sterowania za pomocą czujnika ruchu wykryje warunek 
przerwania pracy klimatyzacji.

 - Jeżeli w ustawieniach sterowania klimatyzacją sygnałem 
z czujnika ruchu wybrano „Stop”, zaś w centralce lub sterowniku 
centralnym klimatyzacji włączono blokadę sterowania częścią 
funkcji za pomocą sterownika zdalnego, to nie będzie można 
ponownie uruchomić jednostki wewnętrznej klimatyzatora 
poleceniami z centralki lub sterownika centralnego – mimo że 
jej pracę można przerwać warunkiem wyłączenia określonym 
w funkcji sterowania klimatyzacją za pomocą czujnika ruchu.

14.10.1 Informacje szczegółowe o sterowaniu 
klimatyzacją za pomocą czujnika ruchu

Funkcja sterowania za pomocą czujnika ruchu automatycznie 
reguluje następujące ustawienia w sposób zależny od 
warunków wykrywanych przez czujnik.
• Zadana temperatura pracy:

Temperatura zmienia się o 1°C lub 2°C celem zmniejszenia 
mocy klimatyzacji.

• Wielkość przepływu powietrza:

Wielkość przepływ powietrza nawiewanego zmaleje o jeden 
stopień prędkości lub do poziomu „Slo” (mała) (z wyjątkiem 
trybu osuszania).

• Kierunek strumienia powietrza:

Kierownica ustawia się poziomo.

14.10.2 Opis pozycji ustawień:

  � „Motion sensor setting” (ustawienia czujnika 
ruchu):

• ON: Włączono sterowanie pracą klimatyzacji za pomocą 
czujnika ruchu.

• OFF: Wyłączono sterowanie pracą klimatyzacji za pomocą 
czujnika ruchu

(domyślna wartość to „ON”).

  � „If absent” (puste pomieszczenie)

Wartość „If absent” zostaje zadana dla sterowania pracą 
jednostki wewnętrznej przez czujnik ruchu, jeśli nie wykryje 
on obecności osób w pomieszczeniu przez czas określony 
wartością ustawienia „Check Interval” (czas kontroli obecności). 
Za pomocą sterownika zdalnego można wybrać sposób pracy: 
„Running” (praca), „Stand-by” (czuwanie) lub „Stop” (wyłącz).

Domyślna wartość to „Running”.
• „Running” (praca):

Jeśli czujnik wykryje, że w pomieszczeniu nikogo nie 
ma, klimatyzacja będzie pracować dalej, lecz w trybie 
zmniejszonej (oszczędnej) mocy. 

Jeżeli czujnik będzie wykrywał obecność osób 
w pomieszczeniu przez określony czas, klimatyzacja wznowi 
pracę z normalną mocą.

• „Stand-by”:

Wentylator jednostki wewnętrznej pracuje z prędkością 
„Slo” (mała). Jeżeli czujnik będzie wykrywał obecność osób 
w pomieszczeniu przez określony czas, klimatyzacja wznowi 
pracę z normalną mocą.
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• „Stop” (wyłącz):

Sterownik zdalny wyłącza pracę klimatyzacji, gdy 
wszystkie jednostki wewnętrzne wyposażone 
w czujniki ruchu i podłączone do tego sterownika 
wykryją brak osób w pomieszczeniach. 
Jeżeli czujnik będzie wykrywał obecność osób 
w pomieszczeniu przez określony czas po wyłączeniu pracy, 
klimatyzacja wznowi pracę z normalną mocą.

  � „Check Interval” (czas kontroli obecności):

Jeśli czujnik ruchu będzie wykrywał brak osób w pomieszczeniu 
przez czas tu ustawiony, wprowadzi polecenie „If absent”. 
Możesz wybrać czas kontroli obecności równy 30, 60, 90 120 
lub 180 minutom

(domyślna wartość to 30 minut).

14.10.3 Konfiguracja ustawień czujnika ruchu

1 Naciśnij „ ” (menu). Wybierz „Motion Sensor Setting” 
(ustawienia czujnika ruchu) w menu przyciskiem „ ” lub „ ” 
i następnie naciśnij „OK”.

Menu

Motion Sensor Setting
Total Heat Exchanger SET
VENTI
Louver Open/Close 02

/
03

Louver Setting
15:10(Fri)

ENT. RTN.SEL. OK

OK

OK

2 Pojawi się ekran „Motion Sensor Setting”. Przyciskając „
” lub „ ”, możesz kolejno wybrać „Sensor” (czujnik), „If 

absent” (puste pomieszczenie) lub „Check interval” (czas 
kontroli obecności).

Motion Sensor Setting

Sensor ON

If absent Running

Check interval 30MIN

ENT. RTN.SEL. ADJ OK

OK

Aby wprowadzić ustawienia w „Sensor”, patrz procedura (3). 
Aby wprowadzić ustawienia w „If absent”, patrz procedura 
(5). Aby wprowadzić ustawienia w „Check Interval”, patrz 
procedura (7).

3 Naciśnij „ ” lub „ ” i wybierz „Sensor”.

Motion Sensor Setting

Sensor ON

If absent Running

Check interval 30MIN

ENT. RTN.SEL. ADJ OK

OK

4 Przyciskami „ ” i „ ” możesz wybrać „ON” (włączony) lub 
„OFF” (wyłączony).

Jeżeli nie chcesz wprowadzać innych ustawień, patrz 
procedura (9).

Motion Sensor Setting

Sensor ON

If absent Running

Check interval 30MIN

ENT. RTN.SEL. ADJ OK

OK

5 Naciśnij „ ” lub „ ” i wybierz „If absent”.

Motion Sensor Setting

Sensor ON

If absent Running

Check interval 30MIN

ENT. RTN.SEL. ADJ OK

OK

6 Przyciskami „ ” i „ ” możesz wybrać „Running” (praca), 
„Stand-by” (czuwanie) lub „Stop” (wyłącz).
Jeżeli nie chcesz wprowadzać innych ustawień, patrz 
procedura (9).

Motion Sensor Setting

Sensor ON

If absent Running

Check interval 30MIN

ENT. RTN.SEL. ADJ OK

OK

7 Naciśnij „ ” lub „ ” i wybierz „Check Interval”.

Motion Sensor Setting

Sensor ON

If absent Running

Check interval 30MIN

ENT. RTN.SEL. ADJ OK

OK

8 Przyciskając „ ” i „ ”, możesz wybrać „30MIN”, „60MIN”, 
„90MIN”, „120MIN” lub „180MIN”.

Jeżeli nie chcesz wprowadzać innych ustawień, patrz 
procedura (9).

Motion Sensor Setting

Sensor ON

If absent Running

Check interval 30MIN

ENT. RTN.SEL. ADJ OK

OK
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9 Po wprowadzeniu ustawień naciśnij „OK”. Pojawi się ekran 
z prośbą o potwierdzenie operacji. Wybierz „Yes” (tak) 
przyciskiem „ ” lub „ ”, po czym naciśnij „OK”. Ustawienia 
pracy czujnika ruchu zostaną potwierdzone, zaś ekran wróci 
do normalnego trybu pracy (sygnalizacji parametrów pracy 
klimatyzacji).

A/C

LOUV.

Motion Sensor is activated

LOUV. ADJ

MODE SPEED

HEAT
MED

TEMP
Meeting Room

OK

Save changes?

Motion Sensor Setting

Yes No

SEL. ENT. RTN.

OK

OK

OK

14.11 „ADJUSTING DATE/TIME” (USTAWIENIA DATY I GODZINY)
Umożliwia ustawienie daty kalendarzowej i godziny.

Zaleca się często poprawiać ustawienia godziny (dokładność 
zegara: różnica do +70 s/miesiąc).

Zegar przedmiotowego sterownika zachowuje ustawienia przez 
72 godziny bez zasilania sieciowego. Jeżeli sterownik był 
odłączony od zasilania przez ponad 72 godziny lub instalację 
wyłączono na długi czas, należy ponownie wprowadzić datę 
i godzinę.

1 Wybierz „Adjusting Date/Time” (ustawienia daty i godziny) 
w menu, a następnie naciśnij „OK”.

Adjusting Date/Time
Fri

Function 13

RTN.SEL. ENT.

OK

OK

2 Naciśnij „ ” lub „ ” i wybierz „yy/mm/dd/hh/mm” (rok, 
miesiąc, dzień, godzina, minuta).

3 Przyciskami „ ” i „ ” zmień wartość ustawienia. Wartości 
liczbowe możesz zmieniać, wielokrotnie naciskając przyciski 
„ ” lub „ ” bądź przytrzymując jeden z nich.

4 Po wprowadzeniu ustawień naciśnij „OK”. Pojawi się ekran 
z prośbą o potwierdzenie operacji.

Adjusting Date/Time

2011 01 01 00 :19

RTN.SEL. ENT.

OK

OK

OK

5 Wybierz „Yes” (tak) przyciskiem „ ” lub „ ”, po czym 
naciśnij „OK”. Ustawienia zostaną potwierdzone, zaś ekran 
wróci do normalnego trybu pracy.

Adjusting Date/Time

Set date/time?

RTN.SEL. ENT.

OK

OK

PO
LS

K
I

Obsługa menu

PMML0404A wer. 0-10/201535



14.12 „LANGUAGE SETTING” (USTAWIENIA JĘZYKA)
Funkcja służy do zmiany języka interfejsu ekranowego.

1 Wybierz „Screen Display Setting” (ustawienia wyświetlacza) 
w menu, a następnie naciśnij „OK”.

Screen Display Setting

Fri

Function 13

Adjusting Date/Time

RTN.SEL. ENT.

OK

OK

2 Wybierz „Language Setting” (ustawienia języka) przyciskiem 
„ ” lub „ ”, po czym naciśnij „OK”. Pojawi się ekran 
z ustawieniami języka.

Language Setting

Fri

Temperature Unit

Display Adjustment
Screen Display Setting

RTN.SEL. ENT.

OK

OK

3 Wybierz język przyciskiem „ ” lub „ ” i naciśnij „OK”. Pojawi 
się ekran z prośbą o potwierdzenie operacji.

Language Setting

Español
Italiano
Deutsch
Français
English

ENT. RTN.SEL. OK

OK

OK

4 Wybierz „Yes” (tak) przyciskiem „ ” lub „ ”, po czym 
naciśnij „OK”. Ustawienia zostaną potwierdzone, zaś ekran 
wróci do normalnego trybu pracy.

OK

Initialize room name and
contact info. to switch

language?

Language Setting

Yes No

SEL. ENT. RTN.

OK

OK

 ? UWAGA
Zmiana języka interfejsu ekranowego spowoduje inicjalizację 
zarejestrowanej w sterowniku nazwy pomieszczenia sterownika i danych 
teleadresowych.

14.13 „TEMPERATURE UNIT” (JEDNOSTKA TEMPERATURY)
Funkcja służy do zmiany jednostek temperatury.

1 Wybierz „Screen Display Setting” (ustawienia wyświetlacza) 
w menu, a następnie naciśnij „OK”.

Screen Display Setting

Fri

Function 13

Adjusting Date/Time

RTN.SEL. ENT.

OK

OK

2 Wybierz „Temperature Unit” (jednostka temperatury) 
przyciskiem „ ” lub „ ”, po czym naciśnij „OK”.

Temperature Unit

Fri
Display Adjustment

Screen Display Setting

Language Setting

RTN.SEL. ENT.

OK

OK

3 Każde naciśnięcie przycisku „ ” lub „ ” przełącza kolejno 
między „Degrees C” (stopnie Celsjusza) and „Degrees F” 
(stopnie Fahrenheita). Wybierz typ pracy w funkcji i naciśnij 
„OK”. Pojawi się ekran z prośbą o potwierdzenie operacji.

Temp. Unit     :        Degrees C

Temperature Unit

ADJ RTN.ENT.

OK

OK
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4 Wybierz „Yes” (tak) przyciskiem „ ” lub „ ”, po czym 
naciśnij „OK”. Ustawienia zostaną potwierdzone, zaś ekran 
wróci do normalnego trybu pracy.

OK

Save changes?

Temperature Unit

Yes No

SEL. ENT. RTN.

OK

OK

14.14 „SCREEN DISPLAY SETTING” (USTAWIENIA WYŚWIETLACZA)
14.14.1 „Display Adjustment”  
(ustawienia wskazań)

  � Funkcja

• „Time Format” (format czasu):

Możesz wybrać format 12-godzinny lub 24-godzinny.
• „Brightness” (jasność):

Służy do regulacji jasności podświetlenia wyświetlacza.
• „Back light” (podświetlenie):

Służy do zmiany czasu włączenia (ON) i wyłączenia (OFF) 
podświetlenia wyświetlacza (możesz wybrać 5, 15 lub 
30 sekund).

• „Contrast” (kontrast obrazu):

Służy do regulacji kontrastu między jasnymi i ciemnymi 
elementami wyświetlanymi na ekranie.

• „On/Off lamp” (jasność wskaźnika świetlnego pracy):

Służy do regulacji jasności wskaźnika świetlnego pracy.

1 Wybierz „Screen Display Setting” (ustawienia wyświetlacza) 
w menu, a następnie naciśnij „OK”.

Adjusting Date/Time
Fri

Function 13

RTN.SEL. ENT.

OK

OK

2 Wybierz „Display Adjustment” (ustawienia wskazań) 
przyciskiem „ ” lub „ ”.

Language Setting

Fri

Temperature Unit

Display Adjustment
Screen Display Setting

RTN.SEL. ENT.

OK

3 Wybierz pozycję ustawień przyciskiem „ ” lub „ ”.  
Możesz kolejno wybrać następujące pozycje: „Time Format”, 
„Brightness”, „Back light”, „Contrast” i „On/Off lamp”.

Contrast 20

Time Format 24Hour(11:04)

Back light 15 Seconds
Brightness 10

Display Adjustment

On/Off lamp 10

ENT. RTN.SEL. ADJ OK

OK

4 Przyciskami „ ” i „ ” możesz wybrać wartość ustawienia.
• „Time Format” (format czasu):

Możliwy format czasu: 12 Hour (12-godzinny)  
 24 Hour (24-godzinny).

• „Brightness” (jasność):

Przyciski „ ” lub „ ” zmieniają jasność podświetlenia.
• „Back light” (podświetlenie):

Podświetlenie wyłączy się po zadanym czasie bezczynności 
użytkownika obsługującego sterownik (tj. po czasie, 
w którym nie używa żadnego z przycisków). Możliwa 
długość czasu bezczynności przed wyłączeniem 
podświetlenia: 

5 Seconds (5 sekund)  15 Seconds (15 sekund)  
 30 Seconds (30 sekund)

• „Contrast” (kontrast obrazu):

Przyciski „ ” i „ ” zmieniają kontrast między jasnymi 
i ciemnymi elementami wyświetlanymi na ekranie.

• „On/Off lamp” (jasność wskaźnika świetlnego pracy):

Przyciski „ ” lub „ ” zmieniają jasność wskaźnika pracy.

Po wprowadzeniu ustawień naciśnij „OK”. Pojawi się ekran 
z prośbą o potwierdzenie operacji.

Contrast 20

Time Format 24Hour(11:04)

Back light 15 Seconds
Brightness 10

Display Adjustment

On/Off lamp 10

ENT. RTN.SEL. ADJ OK

OK

OK
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5 Wybierz „Yes” (tak) przyciskiem „ ” lub „ ”, po czym 
naciśnij „OK”. Ustawienia zostaną potwierdzone, zaś ekran 
wróci do normalnego trybu pracy.

OK

OK OK

Save changes?

Display Adjustment

Yes No

SEL. ENT. RTN.

14.15 REJESTRACJA NAZWY POMIESZCZENIA
Funkcja ta służy do wpisywania nazwy pomieszczenia, w którym 
znajduje się przedmiotowy sterownik zdalny.

1 Wybierz „Room Name” (nazwa pomieszczenia) w menu, 
a następnie naciśnij „OK”.

Pojawi się nazwa pomieszczenia.

Screen Display Setting

Fri

Function 13

Adjusting Date/Time

Room Name

RTN.SEL. ENT.

OK

OK

2 Przycisk „?” (help) służy do wyboru małych i wielkich liter 
oraz znaków specjalnych.

Room Name

OK?

!
1
Q
€
<

@
2
W
A
>

#
3
E
S
Z

£
4
R
D
X

%
5
T
F
C

"
6
Y
G
V

← →

&
7
U
H
B

^
8
I

(
9
O
K
M

J
N

L
,

)
0
P

ABC
abc

Sym.1
Sym.2

SPAC DEL FIN.
ENT. FIN.SEL. Letter

OK ?

3 Wybierz znak przyciskami „ ”, „ ”, „ ” i „ ”.  
Potwierdź wybór znaku naciskając „OK”  
(maksymalna ilość znaków: 12).

Room Name

OK?

'
1
q
€
<

+
2
w
a
>

*
3
e
s
z

;
4
r
d
x

.
5
t
f
c

?
6
y
g
v

← →

-
7
u
h
b

/
8
i

:
9
o
k
m

j
n

l
,

=
0
p

ABC
abc

Sym.1
Sym.2

SPAC DEL FIN.
ENT. FIN.SEL. Letter

mMeeting RooOK

OK

4 Wybierz „FIN.” (zakończ) przyciskiem „ ”, „ ”, „ ” lub „
”, po czym naciśnij „OK” (możesz również nacisnąć „ ” 

(menu)). Pojawi się ekran z prośbą o potwierdzenie operacji.

Room Name

OK?

'
1
q
€
<

+
2
w
a
>

*
3
e
s
z

;
4
r
d
x

.
5
t
f
c

?
6
y
g
v

← →

-
7
u
h
b

/
8
i

:
9
o
k
m

j
n

l
,

=
0
p

ABC
abc

Sym.1
Sym.2

SPAC DEL FIN.
ENT. FIN.SEL. Letter

Meeting Room

OK

5 Wybierz „Yes” (tak) przyciskiem „ ” lub „ ”, po czym 
naciśnij „OK”. Ustawienia zostaną potwierdzone, zaś ekran 
wróci do normalnego trybu pracy.

OK

Meeting Room
Save change?

Room Name

Yes No

SEL. ENT. RTN.     

15 MENU POMOCY (HELP MENU)

15.1 MENU POMOCY (HELP MENU)
W menu pomocy znajdziesz opisy wskazań przedstawianych na 
wyświetlaczu oraz dostępnych funkcji i poleceń sterownika.

Funkcja ta ułatwia użytkownikowi ręczną regulację pracy 
sterownika i klimatyzacji.

Szczegółowy opis, patrz poniżej.

1 Naciśnij „?” (pomoc).

Pojawi się menu pomocy.

OK

Help Menu

Contact Information
Troubleshooting
About Operation
About Indication

ENT. RTN.SEL.

OK ?

Menu pomocy (Help Menu)
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2 Wybierz pozycję w menu za pomocą przycisku „ ” lub „ ”, 
a następnie naciśnij „OK”.

OK

Help Menu

Contact Information
Troubleshooting
About Operation
About Indication

ENT. RTN.SEL.

OK

OK

3 Aby wrócić do trybu normalnej pracy, naciśnij „ ” (wstecz).

A/C

MODE SPEED TEMP

COOL
HIGH

SPEED ADJ

Meeting Room

OK

 ? UWAGA
Jeżeli nie użyjesz żadnego przycisku przez 10 minut, to na wyświetlaczu 
pojawi się ekran normalnego trybu pracy.

15.2 WSKAZANIA I WSKAŹNIKI WYŚWIETLACZA
Funkcja ta wyświetla objaśnienia poszczególnych ikonek 
ekranowych.

1 Wybierz „About Indication” (informacje o wskaźnikach) 
w menu, a następnie naciśnij „OK”. Pojawi się lista ikonek 
z objaśnieniami.

OK

OK OK

Help Menu

Contact Information
Troubleshooting
About Operation
About Indication

ENT. RTN.SEL.

2 Możesz przewijać treść na ekranie przyciskami „ ” i „ ”.

About Indication
A/C

VENTI

UPDW

FLTR

Next Page

: Air Conditioning Operation.
: Ventilation Operation.
: Grille has not been correctly
 positioned.
: Operation mode is locked.
: Clean Air Filter.

01
/

07

RTN.

OK

3 Naciśnij „ ” (wstecz). Pojawi się ekran menu pomocy.

Aby wrócić do trybu normalnej pracy, naciśnij ponownie  
„ ” (wstecz).

OK

Help Menu

Contact Information
Troubleshooting
About Operation
About Indication

ENT. RTN.SEL.

OK

15.3 „ABOUT OPERATION” (INFORMACJE O OBSŁUDZE)
Funkcja ta wyświetla objaśnienia poleceń i sposobów obsługi 
sterownika.

1 Wybierz „About Operation” (informacje o obsłudze) w menu, 
a następnie naciśnij „OK”. Pojawi się lista informacji 
o poleceniach, funkcjach i sposobie ich obsługi.

OK

Help Menu

Contact Information
Troubleshooting
About Operation
About Indication

ENT. RTN.SEL.

OK

OK

2 Wybierz operację lub polecenie z menu za pomocą 
przycisku „ ” lub „ ”i następnie naciśnij „OK”. Pojawi się 
opis z objaśnieniami dotyczącymi wybranej pozycji.

Time Setting

RTN.SEL. ENT.

OK

OK

PO
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3 Możesz przewijać treść na ekranie przyciskami „ ” i „ ”.

About Operation

01
/

03

Standard Operation
RUN/STOP

 1. Press the “   ” (RUN/STOP) switch

  The Run Indicator is turned ON
  during operation.

Next Page RTN.

OK

4 Naciśnij „ ” (wstecz). Pojawi się ekran normalnego trybu 
pracy.

Time Setting

RTN.SEL. ENT.

OK

5 Naciśnij „ ” (wstecz). Pojawi się ekran menu pomocy.

Aby wrócić do trybu normalnej pracy, naciśnij ponownie  
„ ” (wstecz).

OK

Help Menu

Contact Information
Troubleshooting
About Operation
About Indication

ENT. RTN.SEL.

OK

15.4 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW (TROUBLESHOOTING)
Funkcja ta służy do rozwiązywania problemów technicznych 
z pracą sterownika i podłączonej do niego klimatyzacji.

Spróbuj radzić sobie z problemami za pomocą wyświetlanych 
tu wskazówek, a jeśli okażą się nieskuteczne, skontaktuj się 
z serwisem.

1 Wybierz „Troubleshooting” (rozwiązywanie problemów) 
w menu, a następnie naciśnij „OK”. Pojawi się lista 
rozwiązań problemów.

OK

OK OK

Help Menu

Contact Information
Troubleshooting
About Operation
About Indication

ENT. RTN.SEL.

2 Wybierz problem z listy za pomocą przycisku „ ” lub  
„ ” i następnie naciśnij „OK”. Pojawi się opis wybranego 
problemu.

OK

OK
OK

Troubleshooting

Generation of Mist
Fan speed is not as set.
COOL/HEAT OP NOT POSSIBLE 
Operation stops. 01

/
03

Unit does not operate.

ENT. RTN.SEL.

3 Możesz przewijać treść na ekranie przyciskami „ ” i „ ”.

Troubleshooting
Following do not indicate a failure

01
/

06

Unit does not operate.
Condition:  HOT-ST  is indicated on the
  display of the remote comtrol switch.
Cause: The control to heat compressor
  is activated in order to extend the
  life of the product.

Next Page RTN.

OK

4 Naciśnij „ ” (wstecz). Pojawi się lista rozwiązań problemów.

OK

Troubleshooting

Generation of Mist
Fan speed is not as set.
COOL/HEAT OP NOT POSSIBLE 
Operation stops. 01

/
03

Unit does not operate.

ENT. RTN.SEL.

OK

5 Naciśnij „ ” (wstecz). Pojawi się ekran menu pomocy.

Aby wrócić do trybu normalnej pracy, naciśnij ponownie  
„ ” (wstecz).

OK

Help Menu

Contact Information
Troubleshooting
About Operation
About Indication

ENT. RTN.SEL.

OK

 

Menu pomocy (Help Menu)
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15.5 DANE KONTAKTOWE (CONTACT INFORMATION)
Wyświetla na ekranie dane teleadresowe serwisu i ostatnio 
sygnalizowany kod alarmu.

1 Wybierz „Contact Information” (dane kontaktowe) z menu 
pomocy i wybierz „OK”. Na ekranie pojawią się dane 
teleadresowe serwisu i ostatnio sygnalizowany kod alarmu.

OK

Help Menu

Contact Information
Troubleshooting
About Operation
About Indication

ENT. RTN.SEL.

OK

OK

Contact Information

Alarm Code:22

RTN.

Electric Corp.

2 Naciśnij „ ” (wstecz). Pojawi się ekran menu pomocy.

Aby wrócić do trybu normalnej pracy, naciśnij ponownie  
„ ” (wstecz).

OK

Help Menu

Contact Information
Troubleshooting
About Operation
About Indication

ENT. RTN.SEL.

OK

16 POZOSTAŁE WSKAZANIA

16.1 W NORMALNYCH WARUNKACH PRACY
16.1.1 Centralne sterowanie (Central control)

Włączono sterowanie sygnalizacją z urządzenia centralnego.

Jeżeli przy użyciu sterownika centralnego lub centralki włączono 
blokadę sterowania za pomocą sterownika zdalnego, to nie 
możesz za jego pomocą wybierać trybów pracy, temperatury, 
prędkości pracy wentylatora i kierunku nawiewu z kierownicy 
powietrza.

A/C

Włączone

Central Control

MODE SPEED LOUV.

HEAT
MED

TEMP
Meeting Room

16.1.2 Sterowanie za pomocą czunikja ruchu 
(Motion sensor control)

W trybie sterowania klimatyzacją za pomocą czujnika ruchu 
pojawi się sygnał „Motion sensor is activated” (zadziałał czujnik 
ruchu). Wówczas klimatyzacja zacznie pracę ze zmniejszoną 
(oszczędną) mocą lub wyłączy się na sygnał zadany z czujnika 
ruchu klimatyzacji.

A/C

LOUV.

Motion sensor is activated

LOUV. ADJ

MODE SPEED

HEAT
MED

TEMP
Meeting Room

Włączone

16.1.3 Termostat (Thermo-controller)

Kiedy sygnał sterowania z termostatu się włączy, wentylator 
zacznie pracować z prędkością „LOW” (umiarkowanie mała). 
Wskazania na ekranie nie zmienią się (dzieje się tak wyłącznie 
w trybie ogrzewania).

16.1.4 Rozmrażanie

• Tryb rozmrażania

Podczas rozmrażania na ekranie widać komunikat „DFR”.

Wentylator jednostki wewnętrznej przestaje pracować, mimo 
że jego wskazanie się nie zmieni. Kierownica powietrza 
nawiewanego ustawia się poziomo. Jednak nadal widać 
wskaźnik pracy kierownicy na wyświetlaczu.

A/C

LOUV. ADJ

DFR

Włączone

MODE SPEED LOUV.

HEAT
MED

TEMP
Meeting Room

• Wyłączenie pracy podczas rozmrażania

Po wyłączeniu pracy podczas rozmrażania, wskaźnik „RUN” 
(zielony) zgaśnie.

Praca trwa. ze wskazaniem „DFR”, po czym jednostka 
przerywa działanie po zakończeniu rozmrażania.
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16.1.5 Sterowanie pracą klimatyzacji

• Podłączenie zasilania elektrycznego

Po włączeniu zasilania elektrycznego klimatyzacji na ekranie 
sterownika pojawi się komunikat „HOT-ST” (rozruch na 
gorąco).

Oznacza to, że sprężarka klimatyzacji się nagrzewa. 
Wówczas nie będzie można uruchomić klimatyzatorów 
przez maksymalnie 4 godziny. W sezonie zwiększonego 
zapotrzebowania na ogrzewanie lub chłodzenie NIE 
WOLNO wyłączać zasilania jednostki zewnętrznej 
klimatyzatora.

A/C

HOT-ST

LOUV. ADJ

Włączone

MODE SPEED

HEAT
MED

TEMP
Meeting Room

 

• Podczas rozruchu na gorąco (który jest możliwy tylko 
w trybie ogrzewania) pojawi się komunikat „HOT-ST”.

A/C

LOUV.

HOT-ST

LOUV. ADJ

Włączone

MODE SPEED

HEAT
MED

TEMP
Meeting Room

• Rozbieżne tryby pracy

Tryb pracy zadany sterownikiem zdalnym różni się od trybu, 
w którym pracuje jednostka zewnętrzna klimatyzatora

(nie dotyczy to modeli z układem odzysku ciepła).

Na ekranie zacznie migać wskazanie faktycznego trybu 
pracy.

A/C

HEAT

LOUV.

LOUV. ADJ

COOL
MED

TEMPMODE SPEED

Miga

Meeting Room

Wskazanie jest widoczne po zadaniu trybu „COOL” 
(chłodzenie) za pomocą sterownika gdy jednostka 
zewnętrzna pracuje w trybie „HEAT” (ogrzewanie).

16.2 W NIEPRAWIDŁOWYCH WARUNKACH PRACY
16.2.1 Usterka

Wskaźnik „RUN” (praca) (czerwony) miga.

Na wyświetlaczu pojawi się numer jednostki wewnętrznej 
klimatyzatora, kod jej alarmu, kod jej modelu, nazwa jej 
modelu* (np. RCI-3.0FSN3) i liczba podłączonych jednostek 
wewnętrznych.

* Nazwa modelu odpowiada wyłącznie modelowi danej jednostki 
klimatyzatora.

Jeżeli do zdalnego sterownika podłączono kilka jednostek 
wewnętrznych klimatyzatora, powyższe informacje wyświetlane 
są po kolei.

16.2.2 Awaria zasilania

Wszystkie wskaźniki gasną.

Jeżeli jednostka klimatyzatora wyłączy się na skutek zaniku 
zasilania sieciowego, nie włączy się automatycznie po jego 
przywróceniu. Trzeba uruchomić ją ręcznie.

Jeżeli natomiast zasilanie wróci po 2 sekundach od przerwy, 
jednostka uruchomi się automatycznie.

16.2.3 Zakłócenia elektryczne

W pewnych warunkach wskaźniki gasną, a cały klimatyzator się 
wyłączy. Jest to skutkiem działania funkcji ochronnej komputera, 
która zabezpiecza elektronikę urządzenia przed zakłóceniami 
w instalacji elektrycznej.

Trzeba uruchomić go ręcznie.

Pozostałe wskazania
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16.3 KODY ALARMÓW
Nr kodu Kategoria Usterka Przyczyna Dotyczy:

01 Jednostka 
wewnętrzna Zadziałało urządzenie ochronne. Awaria silnika wentylatora, odpływu skroplin, karty 

elektroniki, przekaźnika, lub zadziałał pływak. Wszystkie jednostki

02 Jednostka 
zewnętrzna Zadziałało urządzenie ochronne. Awaria silnika wentylatora, odpływu skroplin, karty 

elektroniki, przekaźnika, lub zadziałał pływak. Wszystkie jednostki

03

Sygnalizacja 
sterowania

Błąd transmisji sygnałów między 
jednostką zewnętrzną i wewnętrzną.

Błędy w instalacji sygnalizacyjnej, awaria karty 
elektroniki, przepalenie się bezpiecznika, odłączono 
zasilanie.

Wszystkie jednostki

04
Błąd transmisji sygnałów między kartą 
falownika (DIP-IPM) i kartą elektroniki 
jednostki zewnętrznej (PCB1).

Błędy transmisji danych między kartami elektroniki. Wszystkie jednostki

04.
Błąd transmisji sygnalizacji między 
sterownikiem wentylatora i kartą 
elektroniki jednostki zewnętrznej.

Błędy transmisji danych między sterownikiem 
wentylatora i kartą elektroniki jednostki zewnętrznej 
(poluzowane zaciski, przerwa przewodu, przepalony 
bezpiecznik).

SET-FREE FSXN

05 Zasilanie Nieprawidłowy sygnał fazy. Nieprawidłowa kolejność połączeń faz zasilania 
sieciowego lub nie podłączono jednej z faz. Wszystkie jednostki

06
Napięcie

Napięcie falownika jest za niskie lub za 
wysokie.

Błąd wykonania instalacji elektrycznej lub 
niedostateczna wielkość żył przewodów zasilania. Wszystkie jednostki

06. Nieprawidłowe napięcie sterownika 
wentylatora.

Spadek napięcia jednostki zewnętrznej lub 
niedostateczna moc zasilania. SET-FREE FSXN

07

Obieg czynnika 
chłodniczego

Niedostateczny przegrzew gazu w obiegu 
powrotnym.

Niedostateczny przegrzew gazu w obiegu powrotnym 
przez ponad 30 minut. Wszystkie jednostki

08 Nadmierna temperatura gazu na powrocie 
na sprężarkę.

Temperatura na powrocie na sprężarkę: Td

Td >132°C przez ponad 10 minut lub Td >140°C przez 
ponad 5 minut.

Wszystkie jednostki

09 Silnik 
wentylatora

Zadziałało urządzenie ochronne 
wentylatora jednostki zewnętrznej.

Przegrzanie silnika wentylatora lub utknięcie 
wentylatora. SET-FREE FSN2

0A Sygnalizacja 
sterowania

Błąd transmisji sygnałów między 
jednostką zewnętrzną i wewnętrzną.

Błąd wykonania instalacji przewodowej, przerwa 
przewodu, poluzowane zaciski. SET-FREE FSXN

0b
Jednostka 
zewnętrzna

Ustawiono nieprawidłowy adres jednostki 
zewnętrznej klimatyzatora.

Adresy jednostek zewnętrznych dublują się w danym 
obiegu czynnika chłodniczego. SET-FREE FSXN

0C
Nieprawidłowo skonfigurowano jednostkę 
główną w jednostkach zewnętrznych 
klimatyzatorów.

W tym samym obiegu czynnika chłodniczego ustawiono 
rolę jednostki głównej dla więcej niż jednej jednostki 
zewnętrznej.

SET-FREE FSXN

11
Czujnik 

jednostki 
wewnętrznej 
klimatyzatora

Termistor wlotu powietrza.

Awaria termistora, czujnika lub połączenia tych 
urządzeń.

Wszystkie jednostki
12 Termistor wylotu powietrza Wszystkie jednostki
13 Termistor układu przeciwoblodzeniowego Wszystkie jednostki

14 Termistor przewodu gazowego 
(odparowanego czynnika) Wszystkie jednostki

15 Econofresh Nieprawidłowa praca termistora powietrza 
zewnętrznego. SET-FREE MINI

16 Czujnik 
jednostki 

wewnętrznej 
klimatyzatora

Termistor zdalny. Awaria termistora. SET-FREE MINI
17 Termistor RCS Awaria termistora. SET-FREE MINI

19 Zadziałało urządzenie ochronne 
wentylatora jednostki wewnętrznej Awaria silnika wentylatora. Wszystkie jednostki

20

Czujnik 
jednostki 

zewnętrznej 
klimatyzatora

Termistor sprężarki. Awaria termistora, czujnika lub połączenia tych 
urządzeń. RASC IVX

21 Czujnik wysokiego ciśnienia Nieprawidłowo podłączone przewody, przewód 
odłączony, przewód przerwany, zwarcie. SET-FREE MINI

22 Termistor temperatury powietrza 
zewnętrznego (THM7)

Awaria termistora, czujnika lub połączenia tych 
urządzeń. Wszystkie jednostki

23 Termistor temperatury czynnika 
odparowanego na powrocie (THM9)

Nieprawidłowo podłączone przewody, przewód 
odłączony, przewód przerwany, zwarcie. SET-FREE MINI

24 Termistor temperatury parowania czynnika 
chłodniczego (THM8)

Awaria termistora, czujnika lub połączenia tych 
urządzeń. Wszystkie jednostki

25 Termistor na przewodzie gazowym 
wymiennika ciepła Nieprawidłowo podłączone przewody, przewód 

odłączony, przewód przerwany, zwarcie.
SET-FREE FSXN

29 Czujnik niskiego ciśnienia SET-FREE MINI

31

Instalacja

Nieprawidłowo ustawiono moc instalacji 
lub łączną moc jednostki zewnętrznej 
i wewnętrznej.

Nieprawidłowa nastawa kodu mocy klimatyzacji. Wszystkie jednostki

35 Ustawiono nieprawidłowy numer jednostki 
zewnętrznej klimatyzatora

Numer jednostki wewnętrznej dubluje się lub nie 
odpowiada zakresowi wartości. Wszystkie jednostki

36 Nieprawidłowa kombinacja układu 
jednostek wewnętrznych Jednostka wewnętrzna klimatyzatora R22. SET-FREE MINI

38 Usterka obwodu czujnika bezpieczeństwa 
jednostki zewnętrznej

Awaria karty elektroniki jednostki wewnętrznej, błędnie 
wykonane połączenia przewodów, usterka połączenia 
z kartą elektroniki jednostki wewnętrznej.

Wszystkie jednostki
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Nr kodu Kategoria Usterka Przyczyna Dotyczy:

39 Sprężarka Nieprawidłowa wartość natężenia prądu 
przy stałej prędkości pracy sprężarki.

Przetężenie, przepalenie bezpiecznika, usterka czujnika 
prądowego, nagła awaria zasilania, spadek napięcia, 
zakłócenia parametrów zasilania elektrycznego.

SET-FREE FSXN/
FSN2

3A

Jednostka 
zewnętrzna

Nieprawidłowa moc jednostki zewnętrznej 
klimatyzatora. Moc jednostki zewnętrznej przekracza 54 KM. SET-FREE FSXN

3b
Nieprawidłowo ustawiono napięcie 
lub kombinację modeli jednostek 
zewnętrznych

Nieprawidłowo ustawiono napięcie lub kombinację 
jednostek podrzędnych i głównej. SET-FREE FSXN

3d Błędy sygnalizacji między jednostką 
główną a podrzędnymi

Nieprawidłowo podłączone przewody, przewód 
odłączony, przewód przerwany, usterka karty elektroniki. SET-FREE FSXN

41

Ciśnienie

Przeciążenie podczas chłodzenia 
(mógł zadziałać bezpiecznik wysokiego 
ciśnienia)

Jeżeli termistor na przewodzie czynnika chłodniczego 
jednostki zewnętrznej sygnalizuje temperaturę 
przekraczającą 55°C, zaś temperatura na wejściu 
sprężarki przekracza 95°C, zadziała urządzenie 
ochronne jednostki zewnętrznej.

RASC IVX

42
Przeciążenie podczas ogrzewania 
(mógł zadziałać bezpiecznik wysokiego 
ciśnienia)

Jeżeli termistor ochrony przed zamarzaniem jednostki 
zewnętrznej sygnalizuje temperaturę przekraczającą 
55°C, zaś temperatura na wejściu sprężarki przekracza 
95°C, zadziała urządzenie ochronne jednostki 
zewnętrznej.

RASC IVX

43 Zadziałało zabezpieczenie przed 
spadkiem stopnia sprężania

Nieprawidłowe sprężanie (awaria sprężarki lub 
falownika). SET-FREE MINI

44 Zadziałało zabezpieczenie przed 
nadmiernym ciśnieniem ssania

Przeciążenie podczas chłodzenia, za wysoka 
temperatura podczas ogrzewania, zatarcie się zaworu 
rozprężnego.

SET-FREE MINI

45 Zadziałało zabezpieczenie przed 
nadmiernym ciśnieniem na powrocie

Przeciążenie (niedrożność wymiennika ciepła, zwarcie), 
mieszanina gazów obojętnych. SET-FREE MINI

47
Zadziałało zabezpieczenie przed 
niedostatecznym ciśnieniem ssania 
(zabezpieczenie przed próżnią)

Niedostateczna ilość lub wyciek czynnika chłodniczego, 
zator w rurach, zawór rozprężny zatarty w położeniu 
zamkniętym, utknięcie silnika wentylatora.

Wszystkie jednostki

48

Falownik

Błąd czujnika prądu falownika Awaria DIP-IPM, niedrożność wymiennika ciepła, zatarta 
sprężarka, awaria lub przeciążenie EVI/EVO. Wszystkie jednostki

51 Błąd czujnika prądu falownika Awaria karty elektroniki sterownika lub modułu falownika. Wszystkie jednostki

53 Zadziałało zabezpieczenie modułu 
falownika

Usterka w module falownika.

Awaria sprężarki, niedrożność wymiennika ciepła.
Wszystkie jednostki

54 Wzrost temperatury radiatora falownika
Nieprawidłowy sygnał z termistora radiatora falownika, 
niedrożność wymiennika ciepła, nieprawidłowa praca 
wentylatora jednostki zewnętrznej.

Wszystkie jednostki

55 Usterka w module falownika Awaria modułu falownika. Wszystkie jednostki

56

Wentylator 
jednostki 

zewnętrznej 
klimatyzatora

Nieprawidłowy sygnał położenia wału 
silnika wentylatora.

Błąd obwodu wykrywania położenia silnika wentylatora, 
odłączony przewód. SET-FREE FSN2

57 Usterka silnika wentylatora

Odłączony przewód lub nieprawidłowo podłączone 
przewody między kartami elektroniki sterownika 
i falownika.

Nieprawidłowo wykonane połączenia przewodów lub 
usterka silnika wentylatora.

SET-FREE MINI

58

Sterownik 
wentylatora

Usterka sterownika wentylatora. Nieprawidłowa prędkość pracy. SET-FREE FSN2

5A Nieprawidłowa temperatura radiatora 
sterownika wentylatora

Usterka termistora radiatora, niedrożny wymiennik 
ciepła, usterka silnika wentylatora. SET-FREE FSXN

5b Zadziałała ochrona przed przetężeniem Usterka silnika wentylatora. SET-FREE FSXN

5C Usterka czujnika sterownika wentylatora
Usterka czujnika prądowego (stałe przetężenie, 
wysoka temperatura radiatora, niskie napięcie, zwarcie 
doziemne, wypadanie).

SET-FREE FSXN

b1 Ustawienia 
jednostki 

wewnętrznej 
klimatyzatora

Nieprawidłowa nastawa numeru 
urządzenia i obiegu czynnika 
chłodniczego.

Zgodnie z ustawieniami adresów lub numerów jednostek 
wewnętrznych, jest ich więcej niż 64 w instalacji. Wszystkie jednostki

b5
Ustawiono nieprawidłowy numer 
połączenia jednostki zewnętrznej 
klimatyzatora

W jednej instalacji podłączono ponad 17 jednostek 
niekompatybilnych z H-Link II. SET-FREE MINI

C1

Zespół CH

Nieprawidłowe połączenie jednostki 
wewnętrznej klimatyzatora.

Podłączono 2 lub więcej zespołów CH między 
jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi 
klimatyzatorów.

SET-FREE FSXN

C2 Nieprawidłowo ustawiono numer 
połączenia jednostki wewnętrznej

Podłączono 9 lub więcej jednostek wewnętrznych do 
zespołu CH SET-FREE FSXN

C3 Nieprawidłowe połączenie jednostki 
wewnętrznej klimatyzatora.

Do zespołu CH podłączono jednostki wewnętrzne 
należące do różnych obiegów czynnika chłodniczego. SET-FREE FSXN

EE Sprężarka Bezpiecznik sprężarki. Awaria sprężarki. Wszystkie jednostki

Pozostałe wskazania
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