
PO
LS

KI

INSTRUKCJA
OBSŁUGI

STEROWNIK ŚCIENNY

RCW3



       Prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją przed instalacją urządzenia.

UWAGA

Zapewnij stabilne zasilanie dla jednostki wewnętrznej. 

Nigdy   nie  montuj urządzenia  w   miejscach   narażonych   na   wilgoć  lub 
bezpośrednio w świetle słonecznym.

Nie obsługuj sterownika ściennego mokrymi lub wilgotnymi dłońmi.

W miejscach narażonych na promieniowanie elektromagnetyczne należy zastosować 
przewody ekranowane (skrętka) przy połączeniu sterownika z jednostką wewnętrzną.
 

Upewnij się, że przewód komunikacyjny podłączony jest do właściwego portu 
aby uniknąć problemów.

Nigdy nie uderzaj ani nie rozłączaj zbyt często sterownika.
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1.1  Wyświetlacz LCD sterownika

Wyświetlacz LCD

Fig.2  LCD sterownika

Fig. 1  Zarys wyglądu sterownika
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1.2  Instrukcja wyświetlacza 

Tabela 1

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Opis

Swing＊

Air＊

Sleep

Running mode

Cooling

Dry

Fan

Heating

Defrost

Gate control card＊

Lock

Shield

Turbo

Memory

Twinkle

Save

Temperature

E-Heater＊

Blow

Timer

Quiet

Instrukcja wyświetlanych treści

Funkcja automatycznego ruchu żaluzji SWING

Funkcja wymiany powietrza

Funkcja pracy nocnej Sleep

Tryb pracy jednostki wewnętrznej w funkcji Auto 

Tryb chłodzenia

Tryb osuszania

Tryb wentylacji

Tryb grzania

Odszranianie

Gate control

Blokada sterownika LOCK

Stan Ochrony ( przyciski,temperatura, funkcje 
on/off, mode, save są sterowane z zewnątrz)

Funkcja Turbo

Stan pamięci (jednostka wznawia pracę 
z ustawieniami przed awarią zasilania)

Urządzenie pracuje bez użycia przycisków

Tryb oszczędzania energii

Ustawienie temperatury

Podłączona nagrzewnica elektryczna

Funkcja osuszania Blow aktywna

Pola funkcji Timer

Tryb Quiet (dwa tryby: Quiet i Auto Quiet)

Nota: Funkcje z ＊ są dostępne dla innych modeli i nie mają zastosowania w
Modelach, których dotyczy poniższa instrukcja.
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2.1  Przyciski sterownika

Fig. 3  Przyciski sterownika

2.2  Funkcje przycisków sterownika

Tabela 2

No.

1

2

6

3

4

5

7

8

Opis

Enter/Cancel

Fan

Mode

Function

Timer

On/off

Funkcja przycisku

(1) Funkcja wyboru/anulowania ustawienia

(2) Przytrzymaj 5 sekund aby uzyskać wskazanie
temperatury zewnętrznej

(1) Temperatura pracy jednostki wewnętrznej

zakres: 16～30    C

(2) Ustawienie Timera      zakres: 0.5-24h

(3) Przełączanie pomiędzy Quiet/Auto Quiet

Wybór prędkości wentylatora/trybu auto wentylatora

Ustawienia funkcji Timer

Włączenie / Wyłączenie urządzenia

Przełączanie  funkcji air/sleep/turbo/
save/e-heater/blow/quiet

Wybór chłodzenia/grzania/wentylacji/oszuszania
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Funkcja Memory

Lock

Ustawienia
funkcji 

Master/Slave

4 Mode

i

2

2

i

6

1Enter/Cancel

i

4 Mode

      

       
          

Gdy urządzenie jest wyłączone wciśnij 
jednocześnie przyciski Enter/Cancel i 
Mode i przytrzymaj przez 5 sekund aby 
przejść do ustawień Master/Slave. W tym 
trybie możliwe jest sterowanie jednostką 
sterownikiem przewodowym i bezprze-
wodowym jednocześnie. 

Naciśnij i przytrzymaj przyciski Mode i +
przez 5 sekund, gdy jednostka jest 
wyłączona aby potwierdzić/anulować 
wybór funkcji Memory. (jeśli funkcja 
Memory jest ustawiona, jednostka 
wewnętrzna wznowi pracę z 
domyślnymi ustawieniami po powrocie 
zasilania. W innym przypadku 
jednostka zostanie automatycznie
wyłączona po przywróceniu zasilania. 
Funkcja pamięci jest wyłączana 
(automatycznie) przed wyłączeniem 
urządzenia

Po uruchomieniu jednostki wciśnij
jednocześnie przyciski  przez 5 
sekund aby uruchomić blokadę 
przycisków. W tej funkcji żadne inne 
przyciski nie będą reagować. Przyciśnij 
ponownie przyciski  przez 5 
sekund aby guziki zostały 
odblokowane.



Instalacja sterownika ściennego i diagnozowanie systemuⅢ

5INSTALACJA STEROWNIKA ŚCIENNEGO I DIAGNOZOWANIE SYSTEMU

STEROWNIK ŚCIENNY RCW3

3.1  Instalacja sterownika ściennego

Fig.4  Szkic instalacji sterownika ściennego

Tabela 3

No.                    1                         2                            3                           4                         5

Opis M4X25 Śruby ST2.2X6.5ŚrubaGniazdo ścienne 
sterownika

Obudowa tylna 
sterownika

Przedni panel
sterownika

Fig.4: Szkic instalacji sterownika ściennego. Zwróć uwagę na następujące   
elementy podczas montowania sterownika ściennego.

1. Odetnij zasilanie przewodów osadzonych w otworze ściennym przed         
    montażem. Instalacja sterownika przy włączonym zasilaniu jest zabroniona.

2. Wysuń 4-żyłowy przewód  i przeciągnij go przez prostokątny otwór w  
    tylnej części obudowy tylnej sterownika.    

3. Zamontuj tylną obudowę sterownika w ramce ściennej i przykręć za pomocą
    śrub M4X25.
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 UWAGA:

4. Włóż 4-żyłowy przewód typu skrętka przez kwadratowy otwór do gniazda 
    sterownika i połącz (wciśnij) przedni panel z tylną płytą .

5. Na koniec przykręć przedni panel z podstawą śrubami ST2.2X6.5

Podczas łączenia instalacji elektrycznych zwróć szczególną uwagę na 
następujące elementy, aby uniknąć zakłóceń elektromagnetycznych jednostki 
lub jej uszkodzenia.

1.Aby zapewnić prawidłową pracę urządzenia, przewody komunikacyjne sterownika
   powinny być oddalone od przewodu zasilającego i przewodów pomiędzy jednostkami
   wewnętrzną /zewnętrzną . Odległość pomiędzy nimi powinna wynosić co
   najmniej 20 cm.

2.Jeśli sterownik zainstalowany jest w miejscu , gdzie mogą występować zakłócenia 
   elektromagnetyczne, należy zastosować przewody ekranowane.
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4.1  On/O
Użyj przycisku On/Off aby włączyć urządzenie. 

Użyj przycisku ponownie aby wyłączyć urządzenie.

Fig.5  Jednostka w stanie Off Fig.6  Jednostka w stanie On

4.2  Ustawienia MODE

Fig.7

Gdy urządzenie jest wyłączone, wciśnij przycisk Mode aby przełączać pomiędzy trybami
pracy w następującej kolejności:
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4.4  Ustawienia prędkości wentylatora

4.3  Ustawienia temperatury

Fig.8

Fig.9

Użyj przycisku       lub        aby zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę gdy 
jednostka jest włączona. Trzymając przycisk temperatura będzie się zwiększać 
lub zmniejszać o 1C co 0.5sek. W trybie chłodzenia, oszuszania, wentylacji i 
grzania zakres temperatury wynosi 16 - 30C. W trybie Auto nie ma możliwości 
zmiany temperatury. 

Zgodnie z poniższym rysunkiem.

Używając przycisku Fan, prędkość wentylatora będzie się zmieniać tak jak 
pokazano na poniższym rysunku. 
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Fig. 10

4.6  Ustawienia Timer

       

4.5  Ustawienia funkcji Swing

Kiedy urządzenie jest włączone naciśnij przycisk Function. Na wyświetlaczu 
pojawi się ikonka funkcji Swing. Następnie użyj przycisku Enter/Cancel aby 
uruchomić funkcję Swing. Aby wyłączyć funkcję Swing, w trakcie gdy jest 
aktywna, wybierz ponowanie przycisk Function, a następnie przycisk 
Enter/Cancel. Ustawienia funkcji Swing pokazane są na poniższym rysunku. 

Użyj przycisku Timer aby włączyć funkcję Timer urządzenia (zarówno gdy 
urządzenie jest włączone lub wyłączone).

Ustawienia funkcji Timer: Gdy jednostka jest wyłączona użycie przycisku Timer 
spowoduje, że na wyświetlaczy pojawi się symbol  xx.Hour z migającym symbolem 
ON. W tym przypadku użyj przycisków         i        aby wybrać godzinę i ponownie 
wciśnij Timer aby zatwierdzić wybór.
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Fig. 11  Ustawienie timera

       

          

Ustawienia Timer Off: Gdy jednostka pracuje bez włączonej funkcji Timer, po
wciśnięciu przycisku Timer, ekran wyświetli xx.Hour, z migającą ikonką OFF. 
W tym przypadku należy użyć przycisków lub aby ustawić timer, a następnie 
zatwierdzić wybór przyciskiem Timer.Jeśli przycisk Mode zostanie wciśnięty 
przed potwierdzeniem przyciskiem Timer, funkcja Timer zostanie przełączona w 
tryb ustawień Timer on. Na wyświetlaczu pojawi się xx.Hour z migającą ikonką 
ON. W tym przypadku użyj przycisków        lub        aby ustawić pożądaną 
godzinę, a następnie zatwierdzić wybór przyciskiem Timer. Gdy wyświetlacz 
będzie pokazywał xx.Hour ON OFF, xx.Hour będzie oznaczał godzinę, o której 
Timer zostanie wyłączony.

Anulowanie funkcji Timera: Po ustawieniu funkcji  Timer i wciśnięciu przycisku 
Timer, na wyświetlaczu nie pojawi się xx.Hour, co oznacza, że ustawienia timera 
zostały anulowane.

Jeśli przycisk Mode zostanie wciśnięty przed potwierdzeniem przyciskiem 
Timer, tryb timer zostanie wyłączony. Na wyświetlaczu pojawi się xx.Hour z 
migającą ikoną OFF. W tym przypadku wciśnij        lub        aby ustawić pożądany 
czas. Następnie wciśnij Timer aby zatwierdzić wybór.
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4.7  Dopływ świeżego powietrza

Włączanie funkcji dopływu świeżego powietrza

Dostępnych jest 10 nastaw dopływu świeżego powietrza, ale tylko 1-2 nastawy są 
dostępne dla sterownika bezprzewodowego. 

Nota:

 

1——Jedn. pracuje 60min, a zawór świeżego powietrza jest otwarty przez 6 min.
2——Jedn. pracuje 60min, a zawór świeżego powietrza jest otwarty przez 12 min.
3——Jedn. pracuje 60min, a zawór świeżego powietrza jest otwarty przez 18 min.
4——Jedn. pracuje 60min, a zawór świeżego powietrza jest otwarty przez 24 min.
5——Jedn. pracuje 60min, a zawór świeżego powietrza jest otwarty przez 30 min.
6——Jedn. pracuje 60min, a zawór świeżego powietrza jest otwarty przez 36 min.
7——Jedn. pracuje 60min, a zawór świeżego powietrza jest otwarty przez 42 min.
8——Jedn. pracuje 60min, a zawór świeżego powietrza jest otwarty przez 48 min.
9——Jedn. pracuje 60min, a zawór świeżego powietrza jest otwarty przez 52 min.
10——Jedn. pracuje 60min, a zawór świeżego powietrza otwarty cały czas. 

Wyłączenie funkcji wymiany powietrza:
Podczas pracy AIR, użyj przycisku Function, aby wejść do ustawień funkcji. 

Zakres pracy funkcji Timer : 0.5-24h. Każde użycie przycisków + lub - spowoduje 
wydłużenie lub skrócenie ustawionego czasu o 0,5h. Przytrzymanie przycisków 
spowoduje zmianę czasu o 0.5h co 0.5 sekundy.

Jeśli funkcję Timer ON i TIMER OFF są ustawione, gdy urządzenie jest 
włączone sterownik wyświetla jedynie czas Timer OFF. Jeśli obie funkcje są 
ustawiane, gdy urządzenia jest włączone sterownik wyświetli jedynie czas Timer 
On.

Gdy urządzenie jest włączone, użyj przycisku Function aby wejść w ustawienia
Funkcji (Wyświetli się Air). Ostatnie ustawienia funkcji Air zostaną wyświetlone w 
polu temperatury .Użyj      i      aby dostosować ilość dopływu świeżego  
powietrza. Następnie przyciskiem Enter/Cancel włącz lub wyłącz funkcję 
dopływu świeżego powietrza. Po aktywowaniu funkcji na wyświetlaczu pojawi 
się ikonka AIR.
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4.8  Ustawienia funkcji sleep

Ustawienia funkcji wymiany powietrza:

Ikona AIR zacznie migać. Wciśnij Enter/Cancel aby wyłączyć funkcję. Po 
wyłączeniu ikonka AIR zniknie z wyświetlacza.

Nota: W trybie Air exchange, wciskając przycisk Function lub gdy przez 5 sekund po wciśnięciu przycisku 
           nie ma kolejnych ustawień , system anuluje ustawienia air exchange. Wcześniejsze ustawienia nie 
           zostaną zapisane w pamięci sterownika.

Sleep on: Naciskaj Function, gdy jednostka jest włączona aż do pojawienia się 
ustawień Sleep. Następnie przyciskiem Enter/Cancel włącz funkcję Sleep.

Sleep off: Podczas gdy funkcja Sleep jest aktywna naciśnij Function aby wejść w 
ustawienia Sleep, a następnie przyciskiem Enter/Cancel wyłączą funkcję. 



Fig.13  Ustawienia Sleep

4.9  Funkcja Turbo
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Ustawienia Sleep zostaną skasowane w przypadku awarii zasilania i po 
przywróceniu prądu. Funkcja Sleep nie działa w trybie Auto i trybie Fan.

Nota: W trybie chłodzenia i osuszania, urządzenie z aktywną funkcją Sleep, która pracuje
          ponad 1h, automatycznie zwiększy temperaturę o 1℃ , a po następnej godzinie o kolejny
         1℃ . W dalszych godzinach urządzenie będzie pracować już bez zmian  y temperatury. W 
          trybie grzania, urządzenie z aktywną funkcją Sleep, która pracuje ponad 1h, automatycznie 
          zmniejszy temperaturę o 1℃ , a po następnej godzinie o kolejny 1 ℃   . W dalszych godzinach 
          urządzenie będzie pracować już bez zmiany temperatury.

Funkcja TURBO: Przy wysokiej prędkości pracy wentylatora, jednostka może  
szybciej zapewnić pożądaną temperaturę pomieszczenia. 

W trybie chłodzenia lub grzania, naciskaj Function, aż na wyświetlaczu pojawi 
się TURBO. Następnie przyciskiem Enter/Cancel uruchom funkcję.

Podczas pracy funkcji TURBO, naciskaj Function, aż na wyświetlaczu pojawią 
się ustawienia TURBO. Następnie przyciskiem Enter/Cancel wyłącz funkcję. 
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4.10  Tryb oszczędzania energii w funkcji SAVE

       

Fig.14  Ustawienia funkcji Turbo

Nota:

1. Funkcja TURBO zostanie wyłączona w przypadku wystąpienia awarii zasilania oraz po 
przywróceniu prądu. Funkcja TURBO nie działa w trybie Dry, Fan i Auto.

2. Funkcja Turbo zostanie automatycznie wyłączona po ustawieniu pracy jednostki w trybie 
    Quiet.

Funkcja oszczędzania energii: Funkcja oszczędzania energii pozwala na pracę 
urządzenia w mniejszym zakresie ustawianych temperatur poprzez dostęp do  
mniejszej ilości  wartości nastaw w funkcji chłodzenia i osuszania oraz większej 
ilości wartości nastaw w funkcji grzania. 

Oszczędzanie energii w trybie chłodzenia

Gdy jednostka pracuje w trybie chłodzenia lub osuszania, naciskaj przycisk 
Function aż na wyświetlaczu pojawi się ikonka funkcji oszczędzania energii z 
migającą ikonką SAVE. Użyj przycisków       lub      aby ustawić pożądaną 
wartość temperatury. Następnie przyciskiem Enter/Cancel aktywuj funkcję 
oszczędzania energii w trybie chłodzenia

Oszczędzanie energii w trybie grzania
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Fig.15  Ustawienia oszczędzania energii

       

Gdy jednostka pracuje w trybie grzania, naciskaj przycisk Function aż na 
wyświetlaczu pojawi się ikonka funkcji oszczędzania energii z migającą ikonką 
SAVE. Następnie użyj przycisku Mode aby przejść do ustawień oszczędzania 
energii w trybie grzania. Użyj przycisków       lub      aby ustawić pożądaną 
wartość temperatury. Następnie przyciskiem Enter/Cancel aktywuj funkcję 
oszczędzania energii w trybie grzania. Aby wyłączyć funkcję ponownie przejdź 
do ustawień oszczędzania energii za pomocą przycisku Function, a następnie 
zatwierdź wybór przyciskiem Enter/Cancel.

Nota:

1. Gdy funkcja jest włączona w trybie Auto, jednostka samoczynnie wyłączy tryb Auto i przejdzie 
w aktualny  tryb pracy . Po włączeniu funkcji Save, funkcja Sleep  zostanie wyłączona.

2. W przypadku awarii zasilania, po przywróceniu zasilania , ustawienia  funkcji Save zostają 
zapamiętane.

3. Najniższa wartość temperatury w trybie chłodzenia wynosi 16℃.Najwyższa wartość tempera-
tury w trybie grzania wynosi 30℃.
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4.11  Funkcja E-heater

Fig. 16  Ustawienia funkcji E-heater

Jeśli funkcja grzania jest włączona poprzez użycie przycisków, automatycznie włączy się
dodatkowa nagrzewnica elektryczna.

W trybie grzania należy nacisnąć przycisk Function, aby przejść do funkcji dodatkowej 
nagrzewnicy elektrycznej, co zasygnalizuje nam migająca dioda E-heater. Następnie 
należy nacisnąć przycisk Enter/Cancel aby włączyć tą funkcję. Dioda E-heater będzie 
świecić, co oznacza, ze nagrzewnica elektryczna może się włączyć.

Gdy funkcja dodatkowej nagrzewnicy elektrycznej E-heater jest włączona, użyj 
przycisku Function aby zatwierdzić lub Enter/Cancel aby anulować ustawienie. W tym 
przypadku, dioda E-heater nie wyświetli się, co oznacza, ze dodatkowa nagrzewnica 
nie włączy się.
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4.12  Ustawienia funkcji osuszania Blow

Fig. 17  Ustawienia funkcji Blow

Nota:
Funkcja E-heater nie może być ustawiona w trybie chłodzenia, osuszania i trybie FAN. Dioda 
E-heater nie wyświetli się.

Funkcja BLOW : Po wyłączeniu urządzenia, wentylator jednostki wewnętrznej 
będzie osuszał wnętrze urządzenia, zapobiegając pojawienu się pleśni.

W trybie chłodzenia i osuszania, naciskaj  przycisk Function, aż na wyświetlaczu 
pojawią się ustawienia funkcji z migającą ikonką BLOW. Następnie przyciskiem 
Enter /Cancel aktywuj funkcję. 

Podczas gdy funkcja BLOW jest aktywna, użyj przycisku Function, aby przejść do 
ustawień funkcji BLOW, a następnie przyciskiem Enter/Cancel wyłącz funkcję. 
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4.13  Ustawienia funkcji Quiet

        

Fig. 18  Ustawienia funkcji Quiet

Nota:
1. Po ustawieniu funkcji BLOW, wyłącz jednostkę używając przycisku On/Off. Wentylator 

wewnętrzny będzie pracował w niskiej prędkości przez 10 min. Jeśli w tym czasie funkcja BLOW 

zostanie wyłączona, wentylator wewnętrzny zostanie automatycznie wyłączony. 

2.Funkcja BLOW nie jest dostępna w trybie FAN i trybie grzania. 

Funkcja Quiet dzieli się na: QUIET I AUTO QUIET

Użyj przycisku Function aż na wyświetlaczu pojawią się ustawienia funkcji Quiet. 
Ikonka Quiet lub Auto Quiet zacznie migać. Następnie użyj przycisków        lub       aby 
wybrać pomiędzy Quiet i Auto Quiter. Zatwierdź wybór przyciskiem Enter/Cancel.

W trybie Quiet przyciskiem Function wejdź do ustawień trybu. Gdy zacznie migać 
ikonka Quiet lub Auto Quiet użyj przycisku Enter/Cancel aby wyłączyć funkcję.
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4.14  Funkcja Field

4.14.1 Ustawienie czujnika temperatury otoczenia

4.14.2 Trzy stopnie predkości wentylatora wewnetrznego

Note:

1. W trybie Quiet prędkość wentylatora nie może być zmieniana.

3. W trybie Auto Quiet prędkość wentylatora może zostać jedynie zmniejszona. Jeśli prędkość 
zostanie zwiększona tryb Auto Quiet zostanie automatycznie wyłączony.

4. Funkcja Auto Quiet jest niedostępna w trybie FAN i trybie osuszania DRY. Po odcięciu zasilania 
    i  jego powrocie funkcja Quiet nie zostanie zapamiętana.

5. Gdy funkcja Quiet jest aktywna, tryb Turbo zostanie wyłączony.

Gdy jednostka jest wyłączona, użyj przycisków Function i Timer jednocześnie, 
trzymając przez 5 sekund, aby wejść do  funkcji ustawień fabrycznych. Użyj 
przycisku Mode aby zmienić ustawienia i przyciski       lub      aby ustawić  
odpowiednie wartości.  

1.Temperatura pomieszczenia będzie odczytywana w miejscu wlotu powietrza 
   obiegowego do urządzenia (wyświetli się 01 w miejscu wskazań temperatury)
2.Temperatura pomieszczenia będzie odczytywana przy wyświetlaczu sterownika  
   (wyświetli się 02 w miejscu wskazań temperatury)

3.Czujnik temperatury na wlocie powietrza obiegowego do urządzenia wykorzystany 
   będzie przy trybie chłodzenia, osuszania i wentylacji, natomiast czujnik przy 
   wyświetlaczu sterownika wykorzystany zostanie w trybie ogrzewania i trybie Auto 
   (wyświetli się 03 w miejscu wskazań temperatury)

2. Po włączeniu trybu Auto Quiet, jednostka rozpocznie pracę w cichym trybie w zależności od 
różnicy temperatury w pomieszczeniu a temperaturą ustawioną. W tym przypadku istnieje 
możliwość regulacji prędkości pracy wentylatora. Jeśli różnica temperatury pomiędzy temperaturą 
w pomieszczeniu a temperaturą ustawioną wynosi 4°C lub więcej, prędkość wentylatora   zostanie 
niezmieniona. Jeśli różnica wynosi między 2- 3°C prędkość wentylatora zostanie zmniejszona o 
jeden bieg, jeśli jednak wentylator jest na najniższym biegu, nie zostanie on zmieniony. W 
przypadku, gdy różnica wynosi poniżej 1°C wentylator pracował będzie w tej funkcji na najniższym 
biegu.

W funkcji ustawień fabrycznych Field, wciśniej przycisk Mode (aby ustalić 
lokalizacje pomiaru temperatury) uzyskując wartość 00 w miejscu wyświetlania 
temperatury na sterowniku. Przyciśnij      lub     aby wybrać określoną lokalizacje 
pomiaru temperatury. Dostępne są 3 możliwe ustawienia:
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4.15  Inne funkcje

4.15.1 Funkcja Lock

          

      

4.15.2 Funkcja Memory

4.15.3 Wyświetlanie temperatury zewnętrznej

       

    

Po uruchomieniu jednostki naciśnij przyciski       i        jednocześnie,  trzymając 
przez 5 sekund. Klawiatura sterownika zostanie zablokowana. Na wyświetlaczu 
pojawi się ikonka       .Aby odblokować klawiaturę wykonaj czynność ponownie. 

Gdy klawiatura jest zablokowana, inne przyciski nie będą aktywne. 

W ustawieniach Field, użyj przycisku Mode aby ustawić lokalizacje pomiaru 
temperatury 01. Następnie użyj przycisków     lub     aby wybrać wartość w polu 
Timera. Dostępne są 2 ustawienia:

1. 3 niskie biegi (LCD wyświetla 01)
2. 3 wysokie biegi (LCD wyświeltna 02)

Zapisywanie parametrów pracy w pamięci: Gdy jednostka jest wyłączona, użyj 
przycisku mode i       jednocześnie, trzymając przez 5 sekund, aby przełączyć tryb 
pamięci. Jeśli funkcja nie będzie ustawiona, urządzenie nie włączy się po awarii 
zasilania i jego powrocie. Odzyskiwanie pamięci: Jeśli tryb pamięci został 
ustawiony dla sterownika ściennego, w przypadku awarii zasilania oraz po 
przywróceniu prądu jednostka wznowi pracę z ostatnimi ustawieniami.

Nota:
Zapamiętywanie trwa ok. 5 sekund. W tym czasie nie wyłączaj urządzenia.

Gdy jednostka jest włączona lub wyłączona, naciśnij Enter/Cancel i przytrzymaj
przez 5 sekund. Temperatura zewnętrzna zostanie wyświetlona w miejscu 
wskazań nastawianej temperatury. Wciśnięcie innego przycisku anuluje 
wskazanie temperatury zewnętrznej. Jeśli nie dokonamy żadnej innej operacji  w 
ciągu następnych 20 sekund, wskazanie automatycznie zniknie.
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4.15.4 Zmiana jednostek temperatury Celsjusz/Fahrenheit

   

4.15.5 Ustawienia funkcji Master / Slave

        

Nota:
1. W niektórych modelach funkcja będzie dostępna na ekranie przez 12 godzin po jej aktywacji. 

2. Jeśli czujnik zewnętrzny ulegnie awarii, funkcja będzie dostępna przez 12 godzin po aktywacji. 

Gdy jednostka jest wyłączona, przytrzymaj przycisk Mode i        przez 5 sekund. 
Jednostki tempearatury zostaną przełączone pomiędzy Cejsjusz/Fahrenheit

Gdy jednostka jest wyłączona wciśnij Enter/Cancel i Mode jednocześnie, 
trzymając przez 5 sekund, aby przejść do ustawień Master/Slave. Następnie 
naciśnij        lub       aby dokonać zmian. W tym przypadku wskazanie tempera-
tury będzie oznaczone 01 dla sterownika Master i 02 dla sterownika Slave. 

Aby zapisać ustawienia naciśnij Enter/Cancel. W przypadku braku aktywności 
przez 20 sekund w ustawieniach Master/Slave, system automatycznie 
przywróci ustawienia domyślne, nie zapisując wcześniejszych u stawień.

Nota: Jeśli urządzenie posiada tylko jeden sterownik ścienny, tylko on może być ustawiony jako 

sterownik Master. W innym przypadku jednostka nie będzie działać.
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Wyświetlanie błędówⅤ

W przypadku awarii podczas pracy urządzenia, na 
wyświetlaczu w miejscu wskazań temperatury pojawi się 
kod błędu. Gdy jednocześnie wystąpi więcej niż jeden błąd, 
kody będą wyświetlone cyklicznie. W przypadku systemu 
multi, numer systemu w którym występuje problem zostanie 
wyświetlony przed dwukropkiem. 

W przypadku wystąpienia awarii, wyłącz jednostkę i skontak-
tuj się z najbliższym serwisem. 

Dla przykładu poniższy rysunek wskazuje błąd zbyt wysok-
iego ciśnienia w układzie o numerze 2.



Oznaczenia kodów błędów:

Kod błędu

E0

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E8

E9

F0

F1

F2

F3

F4

F5

FF

Awaria

problem z pomką skroplin

zabezpieczenie przed zbyt wysokim ciśnieniem w sprężarce

zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe w jednostce wewnętrznej

 zabezpieczenie przed zbyt niskim ciśnieniem w sprężarce

zbyt wysoka temperatura po stronie tłocznej sprężarki

ochrona przed przeciążeniem sprężarki

błąd komunikacji

zabezpieczenie wentylatora jednostki wewnętrznej

problem z odpływem skroplin

błąd czujnika temperatury na wlocie powietrza

błąd czujnika na parowniku 

błąd czujnika temperatury skraplacza

błąd czujnika temperatury zewnętrznej

błąd czujnika temperatury na rurze tłocznej

błąd czujnika temperatury w sterowniku przewodowym

błąd komunikacji z centralnym sterownikiem
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