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UWAGA!
Ten rysunek jest przykğadowym rozwiŃzniem podğŃczenia jednostek wewnňtrznej i agregatu .
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OPIS DO RYSUNKU
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jednostka wewnňtrzna

powietrze z agregatu

agregat zewnňtrzny

powietrze zewnňtrzne

rurociŃgi chğodnicze

Skrzynka elektryczna

pilot zdalnego sterowania

obudowa jednostki

rurociŃg skroplinowy

odbiornik sygnağu z pilota

diody sygnalizacyjne

wskaŦnik pracy  czasowej

przycisk pracy tymczasowej

PRE./DEF.wskaŦnik trybu pracy
wskaŦnik alarmu

http://www.fineprint.cn
http://www.fineprint.cn
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STEROWNIK NAśCIENNY 
 
OPIS POSZCZEGčLNYCH PRZYCISKčW NA STEROWNIKU NAśCIENNYM   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TRYB PRACY 
Na wyŜwietlaczu pojawia 
siň aktualnie realizowany 
tryb pracy: AUTO, 
COOL, DRY, 
HEAT, FAN tylko
 

PRŇDKOśĹ WENTYLATORA
Na wyŜwietlaczu pojawia siň 
prňdkoŜĺ pracy wentylatora. 
Do wyboru: AUTO, LOW, 
MIDDLE, HIGH. 

MODE FAN 
SPEED 

AUTO 
COOL 
DRY 
HEAT 

FAN ONLY 

AUTO 
LOW 

MIDDLE 
HIGH 

TEMP. 

CLOCK TIMER ON 

TIMER OFF 

WyŜwietlacz
transmisji danych  

ON/OFF WYśWIETLACZA 

BLOKADA KLAWISZY

TIMER ON - Zegar wğŃczony
Ustawianie zegara - programator

TIMER OFF - Zegar wyğŃczony 
Ustawianie zegar - prgramator

WYśWIETLACZ 
TEMPERATURY 
Pokazuje aktualnie
nastawionŃ
wartoŜĺ
temperatury. 

WYśWIETLACZ 
ZEGARA
Pokazuje 
bieŨŃcy czas
(0-24 godziny). 

Emiliano Pérez
8



 
STEROWNIK NAśCIENNY - funkcje sterownika
 
 

 
 

MODE FAN SPEED SWING 

TEMP.  

CLOCK TIME ON TIME OFF 

SET TIME ADJUST 

CANCEL LOCK RESET 

ON/OFF 

TRYB PRACY 
Przycisk wyboru trybu pracy 
klimatyzatora. 

PRŇDKOśĹ WENTYLATORA
Przycisk wyboru prňdkoŜci wentylatora. 
MODULACJA POWIETRZEM (tylko do  modeli 
Podsufitowo-Przypodğogowych oraz Kasetonowych) 
PrzyciŜnij przycisk w celu aktywowania tej funkcji.  

TEMPERATURA 
NaciŜnŃĺ      lub      w celu zmiany nastawy temp. 
Maksymalna wartoŜĺ temperatury wynosi 30°C. 
NajniŨsza wartoŜĺ temperatury to 17°C. 

ZEGAR 
Przycisk do zmiany czasu pracy urzŃdzenia.24 godzinny
programator czasowy umoŨliwia ustawienie czasu jego pracy. 

KASOWANIE NASTAW 
W przpadku nciŜniňcia przycisku RESET 
zostanŃ wykasowane wszystkie nastawy 
aktualnie realizowane przez klimatyzator.Zegar
bňdzie wskazywağ 0:00, a wszystkie nastawy 
bňdŃ w trybie AUTO.
 

BLOKADA KLAWIATURY 
W przypadku naciŜniňcia przycisku LOCK 
wszystkie klawisze na klawiaturze zostanŃ
zablokowane, a tym samym nie bňdzie moŨna 
wprowadzaĺ Ũadnych zmian w nastawach urzŃdzenia.
ChcŃc uaktywniĺ klawiaturň naleŨy ponownie
wcisnŃĺ przycisk LOCK co umoŨliwi dokonywania
zmian paramatr·w pracy klimatyzatora. 
 

KASOWANIE NASTAW ZEARA 
Przycisk umoŨliwia kasowanie nastaw programu 
czasowego. 

ON/OFF WĞłCZ/WYĞACZ 
W przypadku  naciŜniňcia tego przycisku nastŃpi zasilenie
elektryczne steownika i moŨliwoŜĺ pracy urzŃdzenia.

ON/OFF LAMPKA 
Sygnalizacja Ŝwietlna dziağania klimatyzatora. 
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