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Opis ikon 
Kwadratowe ikony użyte w niniejszej instrukcji mają następujące znaczenie. 

Wskazuje ustawienia, które można zmienić tylko, gdy jednost-
ki pracują. 

Wskazuje ustawienia, które można zmienić tylko, gdy jednost-
ki są zatrzymane.  

Wskazuje funkcje, które są niedostępne, gdy przyciski są 
zablokowane lub system jest sterowany centralnie. 

Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, żeby prawidłowo obchodzić się z produktem. 
Zachowaj na przyszłość. 
Niniejszą instrukcję obsługi i instrukcję instalacji należy przekazywać ewentualnym przyszłym użytkownikom. 
Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe działanie zdalnego sterownika, instalację urządzenia należy powierzać 
wyłącznie wykwalifikowanym osobom. 
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Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń lub porażenia prądem, należy 
unikać kontaktu z ostrymi krawędziami niektórych elementów. 

Aby uniknąć obrażeń, wykonując prace przy sterowniku należy 
stosować sprzęt ochronny. 

Skontaktuj się ze sprzedawcą, żeby prawidłowo usunąć zużyty 
sterownik.  

Ogólne środki ostrożności 

 OSTRZEŻENIE 
Nie należy instalować sterownika w miejscach o dużym 
stężeniu oleju, pary, rozpuszczalników organicznych lub 
gazów powodujących korozję (np. gazów siarczkowych), ani 
w miejscach, w których często używane są roztwory kwasowe/
zasadowe lub specjalne substancje chemiczne w sprayu. 
Takie substancje mogą obniżyć wydajność i doprowadzić 
do korozji wewnętrznych elementów urządzenia, powodując 
porażenie prądem, usterkę, dym lub pożar. 

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia zwarcia elektrycznego, 
ubytku prądu, porażenia prądem, usterki, dymu lub pożaru, 
nie wolno myć sterownika wodą ani innymi środkami płynnymi. 

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, usterki, dymu lub 
pożaru, nie wolno obsługiwać przełączników/przycisków ani 
dotykać innych elementów elektrycznych mokrymi rękami. 

Przy przeprowadzaniu sterylizacji alkoholem należy wietrzyć 
pomieszczenie, żeby usunąć gaz.  

Przed rozpoczęciem czyszczenia, konserwacji lub kontroli za-
trzymaj urządzenie i wyłącz zasilanie, aby zmniejszyć ryzyko 
obrażeń lub porażenia prądem. 

Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń lub porażenia prądem, przed 
rozpyleniem środków chemicznych w pobliżu sterownika 
należy zatrzymać pracę urządzenia i osłonić sterownik. 

W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości (np. zapa-
chu spalenizny) należy zatrzymać pracę urządzenia, wyłączyć zasi-
lanie sterownika i skonsultować się ze sprzedawcą. Kontynuowanie 
pracy mogłoby spowodować porażenie prądem, usterkę lub pożar. 

Należy prawidłowo zainstalować wszystkie wymagane osłony, 
żeby ochronić sterownik przed działaniem wilgoci i pyłu. 
Nagromadzenie pyłu lub woda mogą spowodować porażenie 
prądem elektrycznym, dym lub pożar.  

Środki ostrożności dotyczące przenoszenia lub naprawy sterownika

 OSTRZEŻENIE
Naprawy i przenoszenie sterownika należy powierzać 
wyłącznie wykwalifikowanym osobom.  
Nie wolno demontować ani modyfikować sterownika. 
Nieprawidłowo przeprowadzona instalacja lub naprawa mo-
głaby spowodować obrażenia, porażenie prądem lub pożar.

 OSTRZEŻENIE

  OSTROŻNIE

Wskazuje zagrożenie dla życia lub ryzyko poważnych obrażeń przy nieprawidłowym użyciu PAC-YT52CRA. 

Wskazuje ryzyko poważnych obrażeń lub uszkodzeń konstrukcji przy nieprawidłowym 
użyciu PAC-YT52CRA.  

 OSTROŻNIE 
Aby uniknąć uszkodzenia sterownika, nie używaj przy urzą-
dzeniu środków owadobójczych lub palnych sprayów. 

Żeby uniknąć porażenia prądem lub usterki, nie wolno dotykać 
panelu dotykowego, przełączników ani przycisków ostrymi 
przedmiotami.

Środki ostrożności  
• Zapoznaj się z poniższymi środkami ostrożności przed użyciem sterownika. 
• Przestrzegaj tych zaleceń, żeby zapewnić bezpieczeństwo.  

• Po przeczytaniu niniejszą instrukcję należy przekazać użytkownikowi końcowemu, aby zachował ją 
na przyszłość. 

• Zachowaj niniejszą instrukcję na przyszłość, żeby skorzystać z niej w razie potrzeby. Instrukcja 
powinna być dostępna dla wszystkich osób dokonujących napraw lub przenoszących sterownik. 
Instrukcję należy przekazywać ewentualnym przyszłym użytkownikom końcowym.
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Dodatkowe środki ostrożności  

Żeby uniknąć uszkodzenia urządzenia, do instalacji, 
kontroli i naprawy należy używać odpowiednich narzędzi.  

Aby uniknąć odbarwienia, do czyszczenia sterownika 
nie wolno stosować benzenu, rozcieńczalników ani 
ściereczek nasączonych środkami chemicznymi. 
Do czyszczenia sterownika należy użyć miękkiej ście-
reczki namoczonej w wodzie z łagodnym detergentem. 
Zetrzyj detergent wilgotną ściereczką, a następnie 
wytrzyj wodę suchą ściereczką.

 OSTROŻNIE 
Aby zmniejszyć ryzyko zwarcia elektrycznego, poraże-
nia prądem, pożaru lub usterek, nie wolno dotykać pły-
ty elektronicznej narzędziami lub rękami, ani dopuścić 
do gromadzenia się pyłu na płyty elektronicznej.

P
L

IB_PAC-YT52_WT06591X01_PL.indd   3 2016-08-21   22:00:40



– 4 –

Interfejs sterujący  

Wskaźnik ON/OFF 
Kontrolka zaświeci się na zielono po 
włączeniu i będzie pulsować podczas 
uruchamiania i gdy wystąpi błąd.  

Przycisk 

Przycisk  (patrz strona 7)

Przycisk  (patrz strona 8)

Naciśnięcie tego przycisku rozpoczyna 
i zatrzymuje działanie. 

Nazwy i funkcje elementów sterownika  

Podświetlenie wyświetlacza  LCD 

Przycisk  (patrz strona 7)

Przycisk  (patrz strona 6)

* Żeby ustawić funkcje, które nie są dostępne w tym sterowniku (PAC-YT52CRA), takie jak  ustawie-
nia prowadnicy, skorzystaj ze zdalnego sterownika MA lub ze sterownika centralnego.
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Wyświetlacz

Temperatura wewnętrzna 

Tryby pracy  

Ustawiona temperatura *3
Ikona   wyświetla się, jeśli jednostka pracuje w trybie 

oszczędzania energii. 
Ikona   pojawia się, gdy aktywne jest ustawienie 

blokady operacji. (patrz strona 10) 
Ikona   pojawia się, gdy ustawione są funkcje jednostki wewnętrz-

nej. (Więcej informacji można znaleźć w instrukcji instalacji.) 

Ikona prędkości wentylatora
Ikona kierownicy

Ikona  pojawia się, gdy włączone jest zasilanie.

Pulsuje kod 
błędu.

Pulsuje kod 
błędu.

Pulsuje kod 
błędu.

Ustawiona 
temperatura  

Ikona CENTRAL *1 
Ikona CHECK *2

*1 ikona  

* Pokazane są wszystkie ikony w celach demonstracyjnych..

Pojawia się, gdy została zablokowana jedna z następujących operacji lokalnych: wł./wył.; tryb pracy; ustawienie 
temperatury; prędkość wentylatora; kierownica

*2 ikona  
W przypadku Mr. SLIM, gdy wystąpi błąd, będą pulsować wskaźnik zasilania, adres czynnika chłodniczego 
(dwie cyfry), kod błędu (dwie cyfry) i numer jednostki. 
W przypadku City Multi, gdy wystąpi błąd, będą pulsować wskaźnik zasilania, adres jednostki (trzy cyfry) i kod 
błędu (cztery cyfry). 
Sprawdź stan błędu, zatrzymaj pracę i skontaktuj się ze sprzedawcą. 

Adres czynnika 
chłodniczego 
i właściwości 
jednostki 
pojawiają się 
naprzemiennie.

Kod błędu 
i numer jednostki 
pojawiają się 
naprzemiennie.

Pulsuje 
adres 
jednostki.

Gdy pulsuje tylko kod błędu, klimatyzatory dalej pracują, ale mógł wystąpić błąd. 
Sprawdź kod błędu i skonsultuj się ze sprzedawcą. 

*3 Zaprogramowana temperatura 
* Można wybrać stopnie Celsjusza lub Fahrenheita. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji instalacji. 

Ustawiona tem-
peratura w trybie 
chłodzenia
Ustawiona 
temperatura 
w trybie ogrze-
wania

P
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[Mr.SLIM]

[Mr.SLIM]

[City Multi]

[City Multi]

W trybach chłodzenia, osuszania, ogrzewania lub 
auto (funkcja ustawienia pojedynczego punktu) W trybie auto (funkcja ustawienia podwójnego punktu):
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ON

1*1*1* 3* ,1*2* ,1*

Tryb pracy
Naciśnięcie przycisku  spowoduje zmianę trybu pracy w następującej sekwencji.  

CHŁODZENIE OSUSZANIE NAWIEW Tryb AUTO OGRZEWANIE

WŁ.  

Wentylacja

Zaprogramowa-
na temperatura 
(CHŁODZENIE) 

Zaprogramowana 
temperatura 
(OGRZEWANIE) 

Podczas pracy w trybie auto (funkcja ustawienia podwójnego punktu) 

OGRZE-
WANIE CHŁODZENIE

Temperatura w po-
mieszczeniu zmienia się 
zgodnie ze zmianą tem-
peratury na zewnątrz.

OGRZEWA-
NIE

Temperatura w 
pomieszczeniu

CHŁODZENIE

Podstawy obsługi

*1: Nie wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich modelach jednostek wewnętrznych. Funkcje 
niedostępne nie pojawią się na wyświetlaczu.  

*2: Wyświetli się ustawiona temperatura w trybie auto (funkcja ustawienia pojedynczego lub podwójne-
go punktu) w zależności od modelu jednostki wewnętrznej. 

*3: Ustawienie dostępne tylko w przypadku jednostki Mr. SLIM powiązanej z jednostką LOSSNAY. 
Pojawi się komunikat „VENTI.”, gdy podczas pracy jednostki pracuje również jednostka LOSSNAY.

Tryb auto (funkcja ustawienia podwójnego punktu):
W trybie auto (funkcja ustawienia podwójnego punktu) ustawione temperatury mogą być dla trybu 
chłodzenia i grzania, a działanie można przełączać automatycznie między chłodzeniem i grzaniem 
w zależności od temperatury w pomieszczeniu. 
 Ustawione temperatury chłodzenia i ogrzewania ustawione w trybie auto (funkcja ustawienia podwójnego 
punktu) będą odzwierciedlone w ustawieniu temperatury w trybach chłodzenia/osuszania i ogrzewania.
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ON

Naciśnięcie przycisku   zwiększa ustawioną temperaturę.

Naciśnięcie przycisku   zmniejsza ustawioną temperaturę.

Ustawiona temperatura

Ustawiona temperatura w trybie chłodzenia

Ustawiona temperatura w trybie ogrzewania

Bieżący tryb pracy

W trybach chłodzenia, osuszania, ogrzewania lub auto (funkcja ustawienia pojedynczego punktu)

W trybie auto (funkcja ustawienia podwójnego punktu):

Pojawi się aktualnie ustawiona temperatura (chłodzenie/ogrzewanie).  

Gdy zostanie naciśnięty przycisk  lub , ustawiona temperatu-
ra (chłodzenie/ogrzewanie) będzie pulsować.

Gdy pulsuje wskazanie ustawionej temperatury (chłodzenie/ogrzewanie), naciśnię-
cie przycisku  zwiększa ustawione temperatury w trybie chłodzenia 
i ogrzewania, a naciśnięcie przycisku  zmniejsza ustawione temperatury 
w trybie chłodzenia i ogrzewania.
Naciśnięcie przycisku  powoduje pulsowanie tylko wskazania ustawionej 
temperatury w trybie chłodzenia.

Gdy pulsuje wskazanie ustawionej temperatury w trybie chłodzenia, naciśnięcie przy-
cisku  zwiększa ustawioną temperaturę w trybie chłodzenia, a naciśnięcie 
przycisku  zmniejsza ustawioną temperaturę w trybie chłodzenia.  
Naciśnięcie przycisku  powoduje pulsowanie tylko wskazania tstawionej 
temperatury w trybie ogrzewania.

Gdy pulsuje wskazanie ustawionej temperatury w trybie ogrzewania, naciśnięcie 
przycisku  zwiększa ustawioną temperaturę w trybie ogrzewania, a naci-
śnięcie przycisku  zmniejsza ustawioną temperaturę w trybie ogrzewania.
Naciśnięcie przycisku  kończy ustawianie temperatury.

*  W trakcie ustawiania temperatury ustawianie wyłączy się automatycznie, jeśli przycisk  
lub  nie zostanie naciśnięty przez pewien czas.
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ON

ON

Tryb pracy 
CHŁODZENIE/OSUSZANIE 
OGRZEWANIE 
Tryb auto (funkcja ustawie-
nia pojedynczego punktu) 
Tryb auto (funkcja ustawie-
nia podwójnego punktu)
NAWIEW, WENTYLACJA  

Zakres zaprogramowanej temperatury
19 - 30°C *1 
17 - 28°C *1 
19 - 28°C *1 

[Chłodzenie] Zakres zaprogramowanej temperatury w trybie chłodzenia 
[Ogrzewanie] Zakres zaprogramowanej temperatury w trybie ogrzewania *2, *3
Nie można ustawić

Prędkość wentylatora

Naciśnięcie przycisku  spowoduje zmianę prędkości wentylatora w następującej sekwencji.

Tryb AUTO  

Kierownica

Naciśnięcie przycisku reguluje ustawienie kierownicy.

Auto   Ustawienie 1 Ustawienie 2 Ustawienie 3 Ustawienie 4 Ustawienie 5 Oscylacje

Zakres ustawień temperatury jest następujący.  

*1 Możliwe do ustawienia zakresy temperatury zależą od podłączonego modelu jednostki we-
wnętrznej. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi jednostki wewnętrznej. 

*2 Temperatury ustawione dla chłodzenia i ogrzewania w trybie auto (funkcja ustawienia podwójnego punktu) 
zostaną wykorzystane  w trybach chłodzenia/osuszania i ogrzewania. 

*3 Temperatury w trybach chłodzenia i ogrzewania można ustawić pod następującymi warunkami. 
•  Ustawiona temperatura w trybie chłodzenia jest wyższa od ustawionej temperatury w trybie ogrzewania.  
•  Różnica między ustawioną temperaturą w trybie chłodzenia i ustawioną temperaturą w trybie ogrzewania jest 

równa lub wyższa od minimalnej różnicy temperatur, która zależy od podłączonego modelu jednostki wewnętrznej.   

* Możliwe do ustawienia prędkości wentylatora zależą od podłączonego modelu jednostki wewnętrznej. 
*  Jeśli jednostka nie posiada funkcji ustawienia wentylatora, prędkości wentylatora nie będzie można ustawić. 

W takiej sytuacji ikona wentylatora pulsuje po naciśnięciu przycisku . 

* Możliwe do ustawienia położenia kierownicy zależą od podłączonego modelu jednostki wewnętrznej. 
*  Jeśli jednostka nie posiada funkcji obsługi kierownicy, nie będzie można ustawić położenie kierownicy. 

W takiej sytuacji ikona kierownicy pulsuje po naciśnięciu przycisku .
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OFF

(1 )

(3 )

(3 )

(3 )

(3 )

(2 )
(6 )

(4 )

(5 )

(5 )

(5 )

(4 )

(4 )

.

.

.

ON
OFF

Ograniczenie zakresu temperatury

Klimatyzator się zatrzymuje. 

(Naciśnij przycisk przez trzy 
sekundy lub dłużej) 

A.  Brak ograniczenia zakresu 
temperatury 

(Naciśnij przycisk przez trzy sekundy lub dłużej) 

B. Ograniczenie zakresu temperatury w trybie chłodzenia/osuszania

C.  Ograniczenie zakresu temperatury w trybie ogrzewania 

D.  Ograniczenie zakresu temperatury w trybie AUTO (funkcja ustawienia pojedynczego punktu)  

Obsługa sterownika - ustawienia funkcji 

Można ograniczyć zakres ustawienia temperatury dla każdego trybu pracy. 

1 Naciśnij przycisk , żeby zatrzymać klimatyzator. 
2  Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przynajmniej przez trzy sekundy, żeby uaktywnić wskazanie 

ustawienia ograniczenia temperatury. (pojawi się A lub B )
3  Naciśnij przycisk , żeby wybrać opcje od A do D.

*  Gdy tryb AUTO (funkcja ustawienia pojedynczego punktu) nie jest dostępny w jednostce wewnętrznej 
lub gdy tryb auto jest wyłączony w ustawieniu pomijania trybów, opcja D nie zostanie wyświetlona.

A. Brak ograniczenia zakresu temperatury: 
Ograniczenie ustawień nie będzie obowiązywać w żadnym trybie.

B. Ograniczenie zakresu temperatury w trybie chłodzenia/osuszania: 
Można zmienić zakres ustawień temperatury dla trybów chłodzenia/osuszania i AUTO 
(funkcja ustawienia podwójnego punktu). 

C.  Ograniczenie zakresu temperatury w trybie ogrzewania: 
Można zmienić zakres ustawień temperatury dla trybów ogrzewania i AUTO (funkcja 
ustawienia podwójnego punktu). 

D.  Ograniczenie zakresu temperatury w trybie AUTO (funkcja ustawienia pojedynczego punktu): 
Można zmienić zakres ustawień temperatury dla trybu AUTO (funkcja ustawienia 
pojedynczego punktu). 

4 Naciśnij przycisk , żeby przełączyć między górnym limitem (Hi) a dolnym (Lo). 
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OFF

(1 ) (3 )

(2 /4 ) +

ON
OFF

ON
OFF

..

Ustawienie blokady pracy

Ustawienie pomijania trybu

Klimatyzator się zatrzymuje. 

(Naciśnij przyciski przez trzy 
sekundy lub dłużej)

A. Tryb AUTO 

5 Naciśnij przycisk  lub , żeby ustawić wartość górnego/dolnego limitu. 
•  Jednoczesne naciśnięcie przycisków  i  spowoduje przywrócenie poprzed-

niego zakresu temperatury dla trybów chłodzenia/osuszania, ogrzewania i auto. 
•  Temperaturę można wyregulować w obrębie zakresu regulacji dla jednostki wewnętrznej. Więcej 

informacji można znaleźć w instrukcji obsługi jednostki wewnętrznej.
6 Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez przynajmniej trzy sekundy, żeby zakończyć ustawianie. 

•  Jeśli operacja zostanie wykonana, gdy wyświetlona jest opcja A, ograniczenie zakresu tempera-
tury nie będzie obowiązywać. 

•  Jeśli zostanie wykonana operacja, gdy jest wyświetlona jedna z opcji od B do D, będą obowią-
zywać wszystkie ograniczenia zakresu temperatur dla trybów chłodzenia/osuszania, ogrzewania 
i auto ustawionych w opcjach od B do D.  
Jeśli zakres ustawienia temperatur nie został zmieniony, ograniczenie nie będzie obowiązywać. 

•  Po uaktywnieniu ograniczenia zakresu temperatury, jeśli użytkownik spróbuje wybrać tempera-
turę spoza zakresu, ustawiona temperatura będzie pulsować. 

*  Zakres temperatury dla tego sterownika (PAC-YT52CRA) podłączonego do jednostek we-
wnętrznych posiadających funkcję ograniczenia zakresu temperatury może zostać również 
ustawiony z centralnego sterownika posiadającego tę samą funkcję.

Ta funkcja pozwala zablokować wszystkie przyciski. 
A. Blokada jest aktywna. B. Gdy blokada operacji jest aktywna. C. Blokada operacji jest wyłączona. 

Blokowanie operacji
Gdy blokada operacji jest wyłączona (ikona  nie świeci się), naciśnij i przytrzymaj przycisk  
przez przynajmniej trzy sekundy, żeby włączyć blokadę operacji. (A) 
* Gdy blokada operacji jest aktywna, świeci się ikona . (B) 
* Jeśli jakiś przycisk zostanie naciśnięty, gdy blokada operacji jest aktywna, będzie pulsować ikona . 

Odblokowanie operacji 
Gdy blokada operacji jest włączona (ikona  świeci się), naciśnij i przytrzymaj przycisk  
przez przynajmniej trzy sekundy, żeby wyłączyć blokadę operacji. (C)

Można ustawić możliwość użycia trybu auto. 
To ustawienie obowiązuje tylko wtedy, gdy sterownik jest podłączony do jednostek wewnętrznych obsługu-
jących tryb auto.
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Ustawienie jasności podświetlenia

Klimatyzator się 
zatrzymuje.

Automatyczne wyłączenie bez 
naciskania żadnych przycisków  

(Naciśnij przyciski przez trzy sekundy lub dłużej)  

A. Mocno  B. Słabo C. Podświetlenie wyłączone  

(Naciśnij przyciski przez trzy 
sekundy lub dłużej)

1 Naciśnij przycisk , żeby zatrzymać klimatyzator.  
2  Naciśnij jednocześnie przyciski  i  przez trzy sekundy lub dłużej, żeby przywo-

łać wskazanie ustawień omijania trybu. (Wyświetli się aktualne ustawienie.)
3 Naciśnij przycisk , żeby wybrać opcję ON (wł.) lub OFF (wył.).

ON: Tryb AUTO może zostać wybrany poprzez naciśnięcie przycisku  w trakcie pracy.  
OFF: Tryb AUTO nie może zostać wybrany poprzez naciśnięcie przycisku  w trakcie pracy.

4  Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski  i  przez przynajmniej trzy sekun-
dy, żeby zakończyć ustawianie.

1 Naciśnij przycisk , żeby zatrzymać klimatyzator.  
2  Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski  i  przez przynajmniej trzy sekundy, 

żeby zmienić jasność podświetlenia. (Ustawiony fabrycznie jest tryb “Mocno”.) 
* Powtórz punkt 2 powyżej, żeby przełączyć ustawienia A, B i C. 
*  Ustawienie automatycznie wyłączy się, jeśli czynności z punktu 2 nie zostaną wykonane przez 

pewien czas.
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WT06591X01

Specyfikacja sterownika  

Wymiary produktu

Waga netto 
Napięcie zasilające 
Pobór mocy 
Środowisko pracy

Materiał

Specyfikacja
70 (szer.) × 120 (wys.) × 14,5 (gł.) mm
(wyłączając elementy wystające) 
0,1 kg 
Prąd stały 12 V (przesyłany z jednostek wewnętrznych)
0,3 W 
Temperatura 0 ~ 40ºC 
Wilgotność względna 30 ~ 90% (bez kondensacji)
PC + ABS

SIEDZIBA GŁÓWNA: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKIO 100-8310, JAPONIA 
Autoryzowany przedstawiciel na Unię Europejską:  MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.  

HARMAN HOUSE, 1 GEORGE STREET, UXBRIDGE, 
MIDDLESEX UB8 1QQ, WIELKA BRYTANIA

Dane techniczne

Produkt został opracowany z myślą o użytkowaniu w warunkach mieszkalnych, 
firmach i w lekkim przemyśle. 

Opisywane urządzenie jest zgodne z następującymi przepisami UE: 
• Dyrektywa dla urządzeń niskiego napięcia 2006/95/WE 
• Dyrektywa zgodności elektromagnetycznej 2004/108/WE  
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