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Pilot zdalnego sterowania
 

Dane techniczne sterownika
 
Model strownika R51D/E, R51D/CE 
Zasilane                    3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) 
NajniŨsza wartoŜĺ zasilania przy kt·rej
emitowany jest sygnağ ze strownika 2.0V 

Maksymalna odlegğoŜĺ zakresu pracy
strownika

8 m (przy zasilaniu 3.0 V ) 

Warunki pracy sterownika                       -5 ºC ~ 60 ºC 
 
FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA 

 

 
Rysunek 1 

TEMPERATURA (ºC) 
AUTO - tryb pracy automatycznej 
FAN - wentylator
COOL - chğodzenie
HEAT- pompa ciepğa
DRY - osuszanie
MED - Ŝrednia prňdkoŜĺ wentylatora 
HIGH - najwyŨsza prňdkoŜĺ wentylatora 
LOW - niska prňdkoŜĺ wentylatora 
TEMP. 
MODE - tryb pracy
ON/OFF - wğŃcz/wyğŃcz
FAN SPEED - prňdkoŜĺ pracy wentylatora
SWING - modulacja powietrza
ECONOMIC - praca urzŃdzenia w trybie ekonomicznym
TIMER ON - wğŃczenie zegara 
RESET - kasowanie pamiňci sterownika
LOCK - blokada klawiatury sterownika
TIMER OFF - wyğŃczenie zegara 
AIR DIRECTION - kierunek nawiewu powietrza
POWERFUL - turbo 

 
 
1. TEMP przycisk : W celu ustawienia ŨŃdanej temperatury naciskaj przycisk zmiejszajŃc jej wartoŜĺ.
2. TEMP przycisk : Wciskaj przycisk w celu zwiňkszania wartoŜci temperatury na sterowniku. 
3. ON/OFF przycisk: NaciskajŃc przycisk rozpoczynamy pracň klimatyzatora. Jego ponowne 

naciŜniňcie spowoduje wyğŃczenie pracy klimatyzatora.
4. MODE - tryb pracy: WciŜnij przycisk w celu wybrania odpowiedniego trybu pracy w nastňpujŃcej

kolejnoŜci: AUTO COOL DRY HEAT i FAN
  AUTO  COOL  DRY  HEAT  FAN – i ponownie powr·t do AUTO.
 

 UWAGA: Tryb pracy HEAT dostňpna tylko w mdelu z pmpŃ ciepğa.
5. SWING przycisk: WciŜnij przycisk w celu ustawienia automatycznej modulacji powietrza.Ponowne

wciŜniňcie spowoduje zatrzymanie tej funkcji.
6. RESET przycisk: WciskajŃc przycisk RESET zostanŃ usuniňte wszystkie dotychczasowe nastawy 

indywidualne ustawine w sterowniku i nastŃpi ustawienie parametr·w fabrycznych.
7.   AIR DIRECTION - kierunek nawiewu: WciŜnij przycisk w celu ustawienia pozycji pracy Ũaluzji

nawiewu powietrza optymanej dla przebywajŃcych w pomieszczeniu os·b.WybierajŃc odpowiedni
kŃt nachylenia Ũaluzji skierujemy nawiew powietrza do g·ry tak aby wyeliminowaĺ bezpoŜredni  
nawiew powietrza w strefň przebywania ludzi.

8. SPEED przycisk: To przycisk wyboru prňdkoŜci wentylatora: AUTO, LOW,MED,HIGH i
ponownie AUTO. 

9. TIMER ON przycisk: NaciskajŃc przycisk ustawiamy godzinň uruchomienia urzŃdzenia. KaŨde
naciŜniňcie przycisku to 30 minutowe przesunňcia czasu. Kiedy zegar wskaŨe godzinň 10:00, 
w·wczas przesuniňcia bňdŃ 60 minutowe. W przypadku uniewaŨnienia godziny startu urzŃdzenia
na wyŜwietlaczu naleŨy ustawiĺ wartoŜĺ 0:00. 
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10. ECONOMIC RUNNING przycisk: NaciskajŃc przycisk urchamiamy funkcjň Energy-Saving, 
oszczňdzajŃcŃ energiň elektrycznŃ.Ponowne wciŜniňcie spowoduje skasowanie tej funkcji.

11. TIMER OFF przycisk: NaciskajŃc przycisk ustawiamy godzinň wyğŃczenia urzŃdzenia. KaŨde 
naciŜniňcie przycisku to 30 minutowe przesunňcia czasu. Kiedy zegar wskaŨe godzinň 10:00, 
w·wczas przesuniňcia bňdŃ 60 minutowe. W przypadku uniewaŨnienia godziny zatrzymania  
urzŃdzenia na wyŜwietlaczu naleŨy ustawiĺ wartoŜĺ 0:00.

12. LOCK przycisk: Blokada klawiatury na pilocie zdalnego sterowania.WciskajŃc ten przycisk przy
pomocy niewielkiej igğy 1mm blokujemy klawiaturň. 

13. POWERFULL - turbo: Przycisk ten sğuŨy do  uruchomienia funkcji TURBO, jak najszybszego
uzyskania wymaganych parametr·w w pomieszczeniu.

Note: The unit will automatically revert back to the previous operational mode after 
continuously operating under FUNCIthe powerful cooling mode. 

 

OPIS FUNKCJI I OZNACZEŻ W PILOCIE ZDALNGO STEROWANIA
Panel wyŜwietlacza

 

 

Rysunek 2 

 

1.    WskaŦnik wartoŜci: PrzestrzeŒ ta na wyŜwietlczu przeznaczona jest dla wskazania wartoŜci
nastawy temperatury. W przypadku ustawienia czasowej pracy klimatyzatra, w·wczas na
wyŜwietlaczu bňdzie w odstňpach 5 sek.pojawiaĺ siň ustawiony czas pracy i temperatura.

2.   WskaŦnik sygnağu transmisji: Miganie wskaŦnika potwierdza, Ũe ostatnie ustawenia zostağy
przesğane do urzŃdzenia.

3. ON/OFF : Symbol na wyŜwietlaczu wskazuje wğŃczenie klimatyzatora , a jego brak wyğŃczenie
urzŃdzenia sterownikiem.

4.    WyŜwietlanie trybu pracy: Pokazuje aktualnie nastawiony tryb pracy :“AUTO”, “COOL”, “DRY”, 
“HEAT” i“FAN”. HEAT tylko w modelach z pompŃ ciepğa. 

5.   WskaŦnik prňdkoŜci wentylatora: Pokazuje wyb·r przez uŨytkowia aktuanej prňdkŜci pracy 
wentylatora(Auto-Low-Med-High). Na wyŜwielaczu LCD bňdŃ pokazane trzy prňdkoŜci 
wentylatora opr·cz prňdkoŜci AUTO.

6.   WskaŦnik blokady klawiatury: Ten symbol  pojawia siň w·wczas kiedy naciŜniemy przycisk 
LOCK (zablokowana klawiatura).JeŨeli nie jest wyŜwietlony w·wczas nie ma blokady. 

7.   WskaŦnik wğŃczenia/wyğŃczenia zegara. Ta czňŜĺ wyŜwitlacza pokazuje ŨŃdany czas 
rozpoczňcia wğŃczenia (Ŝwieci siň symbol TIMER ON) i wyğŃczenia klimatyzatora (Ŝwieci siň. 
rozpoczňcia lub do zakoŒczenia pracy klimatyzatora. 
TIMER OFF).JeŨeli Ŝwieci siň TIMER ON/OFF w·wczs nie zostağ wybrany Ũaden czas pracy.

 UWAGA: Wszystkie pozycje na wyŜwietlaczu zgodnie z rys.2 sŃ wyŜwietlane na
sterowniku w przypadku faktycznej realizacji konkretnej funkcji na pilocie. 

 
 

ZEGAR WĞłCZ/WYĞłCZ
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UƬYWANIE STEROWNIKA 

 MontaŨ i wymiana zuŨytych baterii

Pilot zdalnego sterowania jest zasilany bateriami alkailcznymi typu (LR03X2). 

1.    W celu wymiany baterii zdejmij pokrywň zgodnie z kierunkiem strzağki, a nastňpnie wğ·Ũ
dwie nowe baterie i upewnij siň czy polaryzacja (+oraz-) jest prawidğowa. 

2.    Zağ·Ũ ponowniň pokrywň i sprawdŦ poprawnoŜĺ dziağania wyŜwietlacza

 AUTOMATYCZNA PRACA

JeŨeli klimatyzator jest gotowy do pracy, na panelu jednostki wewňtrznej zapala siň dida
sygnalizacyjna. 

1.    Tryb pracy naleŨy ustawiĺ na pozycji AUTO. 

2.    Na sterowniku naleŨy ustawiĺ wymaganŃ temperaturň w pomieszczeniu zwykle w zakresie
wartoŜci temperatury od 21 ºC do 28 ºC. 

3.    NaciŜnij przycisk ON/OFF aby rozpoczŃĺ pracň klimatyzatora. PoczŃtkowo wentylator
ustawiony jest w trybie AUTO FAN SPEED.NaciskajŃc przycisk FAN SPEED moŨemy wybraĺ
dowolnŃ prňdkoŜĺ pracy wentylatora.Na panelu otrzymujmy potwiredzenie odpowiednimi diodami.

4.   Aby wyğŃczyĺ klimatyzator naleŨy ponownie nacisnŃĺ przycisk ON/OFF.

 UWAGA

1.    W trybie AUTO klimatyzator moŨe wybieraĺ tryb pracy pomiňdzy COOL-chğodzenie;FAN-wentylator;
HEAT-pompa ciepğa i DRY-osuszanie w zaleŨnoŜci od r·Ũnicy pomiňdzy faktycznŃ temperaturŃ
w pomieszczeniu a ustawionŃ w klimatyzatorze.

2.   W przypadku gdy tryb AUTO nie jest odpowiedni naleŨy zmieniĺ natryb indywidualny.

 CHĞODZENIE / POMPA CIEPĞA / WENTYLATOR 

1.    NaciŜnij przycisk MODE(tryb pracy) i wybierz COOL (chğodzenie),HEAT(pompa ciepğa) lub
tylko FAN (wentylator). 

2.    NaciŜnij przycisk TEMP aby ustawiĺ ŨŃdanŃ temperaturň.Kiedy wybierasz tryb chğodzenia, 
najbardziej komfortowa temperatura to 21 ÜC i wyŨsza, jeŨeli ogrzewanie to poziom temperatury
najbalrdziej korzystny wynosi 28 ºC lub poniŨej. 

3.    NaciŜnij przycisk FAN SPEED w celu wybrania prňdkoŜci wetylatora AUTO, HIGH, MED lub LOW. 

4.    NaciŜnij przycisk ON/OFF, lampki kontrolne zapalajŃ siň, a urzŃdzenie uruchamia siň na 
wczeŜniej nastawionych parametrach.Ponowne naciŜniňcie tego  przycisku powoduje zakoŒczenie pracy.

 UWAGA

Nie moŨna zmieniaĺ prňdkoŜci wentylatora wewnňtrznego w jednostkach tylko chğodzŃcych.PrňdkoŜĺ ta jest
sterowana przez algorytm regulacji.JeŨeli praca systemu jest niezadowalajŃca naleŨy rňcznie zmienĺ tryb.

 OSUSZANIE
1.    NaciŜnij przycisk MODE i wybierz tryb pracy DRY - osuszanie.

2.    NaciŜnij przycisk TEMP i wybierz temperaturň z zakresu 21 ºC do 2 8 ºC. 

3.    NaciŜnij przycisk ON/OFF,lampki kontrolne potwierdzŃ przyjňcie do realizacji ustawieŒ i 
realizowanie trybu osuszania DRY.Kolejne naciŜniňcie przycisku ON/OFF zatrzymuje urzŃdzenie. 

 UWAGA

W wyniku r·Ũnicy  temperatur pomiňdzy nastawionŃ na pilocie a temperaturŃ w pomieszczeniu,urzŃdzenie
w trybie pracy DRY-osuszanie bňdzie automatycznie dziağaĺ w trybie COOL-chğodzenie i FAN-wentylator.
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 USTAWIANIE ZEGARA - programator czasowy

NaciŜnij przycisk TIMER ON Ũeby ustawiĺ czas wğŃczenia programu czasowego. Przycisk TIMER OFF wğŃcz w 
celu wyğŃczenia programu czasowego.

1. Ustawienie wğŃczenia programu czasowego 

1.1  NaciŜnij przycisk TIMER ON, na wyŜwietlaczu pojawi siň informacja TIMER ON , oraz czas do 
rozpoczňcia pracy klimatyzatora.Sygnağ na wyŜwietlaczu "h" bňdzie informowağ o pracy
urzŃdzenia w programie czasowym. 

1.2  Kolejne naciŜniňcie przycisku TIMER ON powoduje wstrzymanie tej funkcji . 
1.3  Po zakoŒczeniu ustawieŒ w czasie ok. 0,5 sek. sygnağ ze sterownika dotrze do urzŃdzenia celem

realizacji polecenia, a przez kolejne 2 sek. bňdzie wyŜwietlana informacja na wyŜwietlaczu o
dokonanej zmianie.

2. Ustawienie wyğŃczenia programu czasowego

2.1  NaciŜnij przycisk TIMER OFF, a na wyŜwietlaczu pojawi siň informacja TIMER OFF, oraz ostatni 
czas do zakoŒczenia pracy klimatyzatora. Sygnağ na wyŜwietlaczu "h" bňdzie informowağ o pracy  
urzŃdzenia w programie czasowym.

2.2  Kolejne naciŜniňcie przyciskuTIMER OFF powoduje wstrzymanie tej funkcji .  
2.3  Po zakoŒczeniu ustawieŒ w czasie ok. 0,5 sek. sygnağ ze sterownika dotrze do urzŃdzenia celem

 realizacji polecenia, a przez kolejne 2 sek. bňdzie wyŜwietlana informacja na wyŜwietlaczu o 
dokonanej zmianie. 

C
Uwaga 

1. Programator czasowy zawsze ustawiaj po wczeŜniejszym wykasowaniu poprzednich nastaw.

kuba.plewowski
Wielokąt




