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Wszystkie instalacje elektryczne powinny zostać przeprowadzone przez wykwalifikowanych wykonawców.

1 Środki ostrożności 

Ogólne środki ostrożności 

OSTRZEŻENIE 
Nie należy instalować urządzenia w miejscach o dużym stę-
żeniu oleju, pary, rozpuszczalników organicznych lub gazów 
powodujących korozję (np. gazów siarczkowych), ani w miej-
scach w których często używane są roztwory kwasowe/za-
sadowe 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. 

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. 

Żeby uniknąć obrażeń, dzieci nie wolno pozostawiać w pobliżu 
urządzenia podczas instalacji, kontroli lub naprawy sterownika.

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

 OSTRZEŻENIE 

 OSTROŻNIE 

Informuje o zagrożeniach, które w przypadku niewłaściwej obsługi sterownika PAC-YT52CRA mogą doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci użytkownika. 

Informuje o zagrożeniach, które w przypadku niewłaściwej obsługi sterownika PAC-YT52CRA 
mogą doprowadzić do poważnych obrażeń ciała lub uszkodzenia konstrukcji urządzenia. 

System sterowania klimatyzatorami Mitsubishi 
serii CITY MULTI i Mr. SLIM
Prosty zdalny sterownik MA PAC-YT52CRA
Instrukcja instalacji 

PL WT06592X01 

Do rozpowszechnienia wśród sprzedawców i wykonawców 

Niniejsza instrukcja opisuje sposób instalacji prostego zdalnego sterownika MA, przeznaczonego do wykorzy-
stania w systemie klimatyzacji budynku firmy Mitsubishi, bezpośrednio rozszerzonych jednostek wewnętrznych 
typu CITY MULTI (typ „-A” lub nowszy) oraz indywidualnymi klimatyzatorami typu Mr. SLIM firmy Mitsubishi. 
Przed przystąpieniem do instalacji urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją instalacji i instrukcją 
obsługi dostarczonymi w zestawie ze zdalnym sterownikiem. Nieprzestrzeganie podanych wskazówek może 
doprowadzić uszkodzenia urządzenia. 
Szczegółowe informacje na temat podłączenia okablowania i instalacji klimatyzatorów można znaleźć w in-
strukcji instalacji. 
Po zakończeniu instalacji niniejszą instrukcję należy przekazać użytkownikom. 

• Przed instalacją urządzenia starannie przeczytaj wszystkie „Środki ostrożności”. 
• Uważnie zapoznaj się ze środkami ostrożności, żeby zapewnić bezpieczeństwo. 

• Po przeczytaniu niniejszej instrukcji należy przekazać ją użytkownikowi końcowemu w celu zachowania jej na przyszłość. 
• Użytkownik końcowy powinien zachować niniejszą instrukcję na przyszłość i korzystać z niej w razie po-

trzeby. Instrukcja powinna być dostępna dla wszystkich osób dokonujących naprawy lub przenoszących 
urządzenie. Instrukcję należy przekazywać ewentualnym przyszłym użytkownikom końcowym 
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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.

Instalacja sterownika powinna zostać przeprowadzona przez wy-
kwalifikowaną osobę zgodnie z zaleceniami instrukcji instalacji. 
Nieprawidłowo przeprowadzona instalacja mogłaby spowodo-
wać porażenie prądem lub pożar. 

Zainstaluj obudowę górną w obudowie dolnej, dociskając ją, aż usłyszysz „kliknięcie”.

Żeby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, wystąpienia usterki 
lub pożaru, należy uszczelnić kitem przerwy między przewoda-
mi oraz otwory, przez które zostały poprowadzone przewody.

Środki ostrożności dotyczące instalacji 

OSTRZEŻENIE 
Nie wolno instalować urządzenia w miejscach narażonych na 
wyciek palnych gazów. 
Nagromadzenie się palnego gazu w przestrzeni wokół urządzenia 
może doprowadzić do zapłonu, powodując pożar lub wybuch. 

Środki ostrożności dotyczące instalacji elektrycznej 

OSTRZEŻENIE 
Aby uniknąć usterki lub uszkodzenia sterownika, wystąpienia 
dymu lub pożaru, nie wolno podłączyć kabla zasilającego do 
kostki ze stykami przewodów sygnałowych. 

Należy prawidłowo umocować przewody oraz upewnić się, że na podłączeniach 
przewodów nie występują jakiekolwiek luzy i naprężenia przewodów nie przeno-
szą się na styki. Nieprawidłowe podłączenie przewodów mogłoby doprowadzić 
do uszkodzenia lub przegrzania przewodów, powodując dym lub pożar.

Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń lub porażenia prądem, przed 
przystąpieniem do instalacji elektrycznej odłącz zasilanie.

Wszystkie instalacje elektryczne powinny zostać przeprowa-
dzone przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z lokalnymi 
przepisami, obowiązującymi normami i zaleceniami podanymi 
w instrukcji instalacji.

Żeby uniknąć porażenia prądem, należy zainstalować bezpiecz-
nik różnicowy i wewnętrzny bezpiecznik obwodu prądowego 
w źródle zasilania. 
Aby uniknąć porażenia prądem, dymu lub pożaru, należy zainsta-
lować bezpieczniki w obwodach poszczególnych sterowników. 

Należy zastosować bezpiecznik różnicowy o odpowiednim 
obciążeniu i bezpieczniki (bezpiecznik, lokalny przełącznik 
<przełącznik + bezpiecznik>, bezpiecznik automatyczny). Zasto-
sowanie bezpiecznika o obciążeniu większym niż określone mo-
głoby spowodować porażenie prądem, usterkę, dym lub pożar. 

Żeby zmniejszyć ryzyko upływu prądu, przegrzania, dymu 
lub pożaru, zastosuj przewody o odpowiednim obciążeniu 
prądowym. 

Należy zapewnić odpowiednie uziemienie, wykonane przez licencjo-
nowanego elektryka. 
Przewodu uziemiającego nie wolno podłączać do rur gazowych ani 
wodociągowych, instalacji odgromnikowej ani przewodu uziemiające-
go linii telefonicznej. 
Nieprawidłowe uziemienie może doprowadzić do porażenia prądem, 
dymu, pożaru lub usterki spowodowanej zakłóceniami elektrycznymi.

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

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

OSTROŻNIE 
Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia zwarcia elektrycznego, 
upływu prądu, porażenia prądem, usterki, dymu lub pożaru, 
nie wolno instalować sterownika w miejscach narażonych na 
działanie wody lub skraplającej się pary wodnej. 

OSTROŻNIE 
Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, zwarcia elek-
trycznego lub usterek, należy utrzymywać elementy i osłonę 
przewodów z dala od kostki ze stykami. 

Aby zmniejszyć ryzyko zwarcia elektrycznego, upływu prądu, 
porażenia prądem lub usterek, należy utrzymywać przewody 
z dala od krawędzi sterownika. 
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Dodatkowe środki ostrożności 

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

Opisywany sterownik przeznaczony jest wyłącznie do wykorzysta-
nia w systemie zarządzania budynkiem firmy Mitsubishi Electric. 
Wykorzystanie opisywanego sterownika w innych systemach 
lub innych celach może spowodować awarię. 

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

Aby uniknąć uszkodzenia sterownika, należy zapewnić ochro-
nę przed elektrycznością statyczną. 

W przypadku instalacji klimatyzatorów w szpitalach lub 
obiektach telekomunikacji należy podjąć odpowiednie środki 
zaradcze, żeby zapobiec zakłóceniom elektrycznym. 
Inwertory, urządzenia medyczne o wysokiej częstotliwości lub 
telekomunikacyjne oraz generatory mogą zakłócać prawidłową 
pracę systemu klimatyzacji. System klimatyzacji może również 
niekorzystnie wpływać na działanie tego rodzaju urządzeń 
wytwarzając zakłócenia elektryczne. 

Aby uniknąć usterek, nie wolno mocować przewodów zasila-
jących razem z przewodami sygnałowymi, ani umieszczać ich 
w tej samej metalowej rurce kablowej. 

Pozostaw płytę elektroniczną i jej powłokę ochronną w obu-
dowie. 

Aby uniknąć uszkodzenia sterownika, nie wolno zbyt mocno 
dokręcać śrub. 

Należy użyć 5-milimetrowego płaskiego śrubokręta. 

Nie należy mocno obracać płaskiego śrubokręta podczas 
dopasowania zatrzasku. 

Żeby uniknąć odkształcenia lub usterek, nie wolno instalować 
zdalnego sterownika w miejscu narażonym na działanie bezpo-
średniego światła słonecznego ani w miejscach, w których tempe-
ratura otoczenia może przekraczać 40°C lub spadać poniżej 0°C. 

Sterownika nie wolno instalować na drzwiczkach panelu stero-
wania. Wibracje i wstrząsy mogłyby spowodować uszkodzenie 
lub upadek sterownika. 

Nie należy stosować nielutowanych złączy do podłączenia 
przewodów do kostki ze stykami. 
Nielutowane złącza mogą wejść w styczność z płytą 
elektroniczną i spowodować usterkę lub uszkodzenie osłony 
sterownika. 

Po podłączeniu sterownika należy prawidłowo zainstalować 
obudowę górną.

Zabezpiecz przewód zaciskiem kabla. 

Środki ostrożności dotyczące przenoszenia lub naprawy urządzenia 
OSTRZEŻENIE 

Naprawy i przenoszenie sterownika należy powierzać wyłącz-
nie wykwalifikowanym osobom. 
Nie wolno demontować ani modyfikować sterownika. 
Nieprawidłowo przeprowadzona instalacja lub naprawa mogła-
by spowodować obrażenia, porażenie prądem lub pożar.

OSTROŻNIE 
Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, zwarcia elek-
trycznego lub usterek, należy utrzymywać elementy i osłonę 
przewodów z dala od kostki ze stykami. 
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2 Nazwy elementów i części dostarczone w zestawie

3 

Nazwy części
Pojedyncza skrzynka przełączników 
Cienka metalowa rurka kablowa 

Nakrętki blokujące i tuleje 
Osłona przewodów 
Kit 
Kołek do płyt G/K 

Przewód zdalnego sterownika
(Należy zastosować elastyczny 2-żyłowy 
przewód (AWG22) o przekroju 0.3 mm².)

Ilość
1

Element wymagany
Element wymagany
Element wymagany
Element przydatny
Element wymagany

Element 
wymagany

Uwagi 
Element niewymagany w przypadku bezpośredniej instalacji 
na ścianie 

Element wymagany do poprowadzenia przewodu zdalnego sterownika wzdłuż ściany 

Nazwy części

Zdalny sterownik (obudowa górna) 

Zdalny sterownik (obudowa dolna) 

Wkręty M4×30 z okrągłymi łbami, przeznaczone do otworów montażowych 

Śruba mocująca 4,1×16 
(do bezpośredniej instalacji na ścianie) 

Instrukcja instalacji (niniejsza instrukcja) 

Instrukcja obsługi

Ilość Wygląd
Rysunek po 
prawej stronie *1
Rysunek po 
prawej stronie *2

Następujące części zostały dostarczone w opakowaniu. 

*3 Gwinty śrub w systemie metrycznym ISO 
*4 Przewód zdalnego sterownika nie jest dostarczany w zestawie. 

Części spoza zestawu/wymagane narzędzia
(1) Części spoza zestawu 
Następujące części są spoza zestawu. 

Skrzynka 
przełączników

(2) Narzędzia spoza zestawu 
• Śrubokręt z płaską końcówką o szerokości 3-5 mm 
• Nóz lub szczypce 
• Narzędzia różne 

Obudowa górna *1 

Jednostka: mm 

Obudowa dolna *2 
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4 Sposób podłączenia linii transmisyjnej

Podłącz do TB15 
w jednostce we-
wnętrznej.

Funkcja jednostki wewnętrznej

Modele odpowiednie 
do pracy w trybie AUTO 
(funkcja ustawienia 
podwójnego punktu) 

Modele nieodpowiednie do 
pracy w trybie AUTO (funkcja 
ustawienia podwójnego punktu)

 Zdalny sterownik 
główny
Opisywany prosty 
zdalny sterownik MA

Inne zdalne sterow-
niki MA
Opisywany prosty 
zdalny sterownik MA

Zdalny sterownik 
podrzędny
Opisywany prosty 
zdalny sterownik MA

Opisywany prosty 
zdalny sterownik MA
Inne zdalne sterow-
niki MA

W połączeniu ze wszystkimi powyższymi

Kompatybilność 

Kompatybilne i można wykorzystać pracę w trybie 
AUTO (funkcja ustawienia podwójnego punktu) w za-
leżności od podłączonych jednostek wewnętrznych. 

Kompatybilne, ale nie można wykorzystać pracy w 
trybie AUTO (funkcja ustawienia podwójnego punktu). 
Niekompatybilne 

Kompatybilne

Adres = 51 

Adres = 55

Grupa 01 Grupa 02 Grupa 03 

Adres = 01 Adres = 02

Adres = 08 Adres = 07

Grupa 04

Adres = 03 Adres = 04

Adres = 06 Adres = 05

Adres = 09

Instalacja okablowania jest inna w przypadku podłączenia zdalnego sterownika do systemu sterowania 
CITY MULTI (typ „-A” lub nowszy) oraz do klimatyzatora serii Mr. SLIM (typ sterowania A). Okablowa-
nie różni się także w zależności od konfiguracji systemu. Sprawdź wykorzystywany system. 
1. Podłączenie do systemu sterowania CITY MULTI 
Numery od (1) do (4) na rysunku odpowiadają elementom od (1) do (4) w poniższym opisie.

  Jednostka zewnętrzna 
  Jednostka wewnętrzna 
  Jednostka Lossnay 
i układ przetwarzania OA 
  Zdalny sterownik główny
  Zdalny sterownik 
podrzędny 
  Sterownik centralny 
  Zasilacz linii 
transmisyjnych

(1) Przewody od zdalnego sterownika 
•  Podłącz do kostki ze stykami zdalnego sterownika MA (TB15) w jednostce wewnętrznej. 
•  Kostka ze stykami jest bez polaryzacji. Podłącz do kostki ze stykami z tyłu na spodzie zdalnego 

sterownika. 
(2) Praca w grupie (grupy 03 i 04 powyżej) 

•  Podłącz kostkę ze stykami zdalnego sterownika MA (TB15) jednostek wewnętrznych, które 
chcesz obsługiwać jako grupę, a następnie do tego punktu podłącz zdalny sterownik MA. 

•  W przypadku wykorzystania zdalnego sterownika w połączeniu ze sterownikiem systemu, zgod-
nie z powyższym rysunkiem, konieczne jest ustawienie grupy w sterowniku systemu (sterowniku 
centralnym na powyższym rysunku). 

(3) Liczba możliwych do podłączenia zdalnych sterowników (grupy 02 i 04) 
•  Jeden zdalny sterownik główny i jeden zdalny sterownik podrzędny (ogólem 2) można podłączyć 

do grupy złożonej z jednostek wewnętrznych.  
UWAGA:  W przypadku zastosowania opisywanego prostego zdalnego sterownika MA w połączeniu 

z innymi zdalnymi sterownikami MA należy przestrzegać poniższych zasad kompatybilności. 
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(4)  Żeby powiązać z jednostką LOSSNAY lub układem przetwarzania OA, należy przeprowadzić poniższe ustawienia za 
pomocą zdalnego sterownika. (Opis ustawienia powiązania można znaleźć w sekcji Ustawienie pracy w trybie wentylacji .) 
Ustaw adres jednostki LOSSNAY lub układu przetwarzania OA i adresy wszystkich jednostek 
wewnętrznych, które chcesz powiązać. 

(5)  Całkowita długość przewodów zdalnego sterownika  
• Długość przewodów prostego sterownika MA może wynosić maks. 200 m.

Podłącz do TB5 
w jednostce 
wewnętrznej. 

System złoży z 2 jednostek 
pracujących równocześnie 

System złoży z 2 jednostek 
pracujących równocześnie

Adres czynnika 
chłodniczego = 00 

Adres czynnika 
chłodniczego = 00 

[2] W przypadku grup złożonych z różnych systemów chłodniczych 

Standard 1:1
System złoży z 2 jednostek 
pracujących równocześnie

System złoży z 3 jednostek 
pracujących równocześnie

Adres 
czynnika 
chłodniczego 
= 00 
(główny)

Adres czynnika 
chłodniczego 
= 01 
(podrzędny) 

Adres 
czynnika 
chłodniczego 
= 02 
(podrzędny) 

OSTROŻNIE Przewodów zdalnych sterowników nie można podłączyć razem. Tylko je-
den przewód można podłączyć do kostki ze stykami zdalnego sterownika.

UWAGA:  W przypadku powiązania zdalnego sterownika MA z jednostką LOSSNAY lub 
układem przetwarzania OA należy zawsze ustawić adres wszystkich jednostek we-
wnętrznych w grupie oraz adres jednostki LOSSNAY lub układu przetwarzania OA. 

2. Podłączenie do klimatyzatora Mr. SLIM 
Podłączenie przewodów zdalnego sterownika zależy od konfiguracji systemu. Sprawdź konfigurację systemu. 
Podłącz przewody zdalnego sterownika zgodnie z poniższym przykładem. 
Numery od (1) do (3) na rysunku odpowiadają elementom od (1) do (3) w poniższym opisie. 
[1]  Podłączenie zdalnego sterownika do poszczególnych systemów czynnika chłodniczego (stan-

dard 1:1; system złożony z 2 jednostek, 3 jednostek, 4 jednostek pracujących równocześnie) 

  Jednostka zewnętrzna 
 Jednostka wewnętrzna 
  Zdalny sterownik główny 
(prosty sterownik MA)
  Zdalny sterownik podrzędny 
(prosty sterownik MA)

*  Ustaw adres czynnika chłodniczego za pomocą przełączników DIP jednostki zewnętrznej. (Szcze-
gółowe informacje można znaleźć w instrukcji instalacji jednostki zewnętrznej.)

*  Wszystkie jednostki wewnętrzne ujęte w  są sterowane jako jedna grupa. 
(1) Przewody od zdalnego sterownika 
•  Podłącz do kostki ze stykami TB5 zdalnego sterownika w jednostce wewnętrznej. (Kostka ze sty-

kami jest bez polaryzacji.) 
•  Celem zapewnienia równoczesnej pracy wielu typów urządzeń - w przypadku różnych typów jed-

nostek wewnętrznych - należy zawsze podłączyć zdalny sterownik do jednostki wewnętrznej, która 
obsługuje najwięcej funkcji (możliwość ustawienia siły nadmuchu, kierownicy, prowadnicy itp.).

(2) W przypadku grup złożonych z różnych systemów chłodniczych 
•  Pogrupuj, wykorzystując przewody zdalnego sterownika. Jeśli chcesz pogrupować, podłącz zdalny 

sterownik do dowolnej jednostki wewnętrznej w poszczególnych systemach czynnika chłodniczego. 
•  W przypadku różnych typów jednostek wewnętrznych w tej samej grupie należy zawsze ustawić 

jednostkę zewnętrzną podłączoną do jednostki wewnętrznej, która obsługuje najwięcej funkcji 
(możliwość ustawienia siły nadmuchu, kierownicy, prowadnicy itp.), jako urządzenie główne 
(adres czynnika chłodniczego = 00). Również w przypadku urządzenia głównego typu Multi prze-
znaczonego do równoczesnej pracy należy zawsze spełnić powyższe warunki z punktu (1).

• Prosty zdalny sterownik MA może sterować maks. 16 systemami czynnika chłodniczego jako jedną grupą.  
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Funkcja jednostki we-
wnętrznej

Modele odpowiednie 
do pracy w trybie 
AUTO (funkcja usta-
wienia podwójnego 
punktu) 

Modele nieodpowiednie do 
pracy w trybie AUTO (funkcja 
ustawienia podwójnego punktu)

Zdalny sterownik 
główny 
Opisywany prosty 
zdalny sterownik 
MA 

Inne zdalne 
sterowniki MA 
Opisywany prosty 
zdalny sterownik MA 

Zdalny sterownik 
podrzędny
Opisywany prosty 
zdalny sterownik 
MA 

Opisywany prosty 
zdalny sterownik MA 
Inne zdalne 
sterowniki MA 

W połączeniu ze wszystkimi powyż-
szymi 

Kompatybilność

Kompatybilne i można wykorzystać pracę w trybie 
AUTO (funkcja ustawienia podwójnego punktu) w za-
leżności od podłączonych jednostek wewnętrznych. 

Kompatybilne, ale nie można wykorzystać pracy w 
trybie AUTO (funkcja ustawienia podwójnego punktu).
Niekompatybilne

Kompatybilne 

OSTROŻNIE -  Przewodów nie można podłączyć do TB5 w jednostce wewnętrznej tego samego systemu 
czynnika chłodniczego. W przypadku takiego podłączenia system nie działa prawidłowo.

-  Przewodów zdalnych sterowników nie można podłączyć razem. Tylko jeden 
przewód można podłączyć do kostki ze stykami zdalnego sterownika. 

-  W przypadku podłączenia do TB5 należy podłączyć maks. 2 przewody 
o tym samym przekroju do jednej kostki ze stykami.

Adres czynnika 
chłodniczego 
= 00 

Adres 
czynnika 
chłodniczego 
= 00

Adres czynnika 
chłodniczego = 01

Adres czynnika 
chłodniczego 
= 00 

  Jednostka zewnętrzna 
 Jednostka wewnętrzna 
 Zdalny sterownik główny 
  Zdalny sterownik 
podrzędny 

5 Sposób instalacji

(3) W jednej grupie można podłączyć maksymalnie 2 sterowniki. 
•  W przypadku podłączenia 2 zdalnych sterowników do jednej grupy należy zawsze ustawić 

zdalny sterownik główny i zdalny sterownik podrzędny. 
•  W przypadku podłączenia tylko jednego zdalnego sterownika do jednej grupy ustaw go jako ste-

rownik główny. W przypadku podłączenia 2 zdalnych sterowników do jednej grupy należy zawsze 
ustawić zdalny sterownik główny i zdalny sterownik podrzędny. (Opis ustawienia sterownika głów-
nego/podrzędnego za pomocą przełącznika można znaleźć w punkcie 3 sekcji Sposób instalacji .)
UWAGA:  W przypadku zastosowania opisywanego prostego zdalnego sterownika MA w połączeniu 

z innymi zdalnymi sterownikami MA należy przestrzegać poniższych zasad kompatybilności. 

(4) Całkowita długość przewodów zdalnego sterownika 
• Długość przewodów prostego sterownika MA może wynosić maks. 500 m. 

Opisywany zdalny sterownik przeznaczony jest do instaqlacji na ścianie. Urządzenie można zainsta-
lować w skrzynce przełączników lub bezpośrednio na ścianie. W przypadku bezpośredniej instalacji 
na ścianie przewody można przeprowadzić z tyłu lub u góry zdalnego sterownika. 
(1) Wybór miejsca instalacji 
Zainstaluj zdalny sterownik (skrzynkę przełączników) w miejscu, które spełnia poniższe warunki. 
(a) Powierzchnia jest płaska 
(b)  Zdalny sterownik jest w stanie w tym miejscu dokładnie mierzyć temperaturę wewnętrzną  

Czujniki monitorujące temperaturę znajdują się w jednostce wewnętrznej i zdalnym sterowniku. 
Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest monitorowana za pomocą czujnika w zdalnym sterowni-
ku, wewnętrzny czujnik w zdalnym sterowniku głównym monitoruje temperaturę w pomieszcze-
niu. W przypadku korzystania z czujnika w zdalnym sterowniku postępuj zgodnie z poniższymi 
wskazówkami.

Standard 1:1      Standard 1:1
System złoży z 2 jednostek 
pracujących równocześnie

System złoży z 2 jednostek 
pracujących równocześnie
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Nie wolno instalować sterownika w miejscu, 
w którym może występować duża różnica 
między temperaturą na powierzchni zdal-
nego sterownika i temperaturą w pomiesz-
czeniu. 
Jeśli różnica temperatur jest zbyt wysoka, 
temperatura w pomieszczeniu może nie być 
odpowiednio kontrolowana. 

Żeby uniknąć usterek, nie wolno instalować 
sterownika w miejscach, w których woda lub 
olej mogłyby wchodzić w styczność ze ste-
rownikiem, ani w miejscach zagrożonych 
działaniem skroplonej pary lub korozji. 

Żeby uniknąć odkształcenia lub usterek, nie wolno in-
stalować zdalnego sterownika w miejscu narażonym 
na działanie bezpośredniego światła słonecznego ani 
w miejscach, w których temperatura otoczenia może 
przekraczać 40°C lub spadać poniżej 0°C. 

Nie wolno instalować zdalnego sterownika bez-
pośrednio na przedmiotach przewodzących elek-
tryczność, np. pomalowanej metalowej płytce. 

Żeby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, wystąpienia usterki 
lub pożaru, należy uszczelnić kitem przerwy między przewoda-
mi oraz otwory, przez które zostały poprowadzone przewody.

Tuleja

Ściana

Nakrętka blokująca 

Skrzynka 
przełączników 

Przewód 
zdalnego sterownika

•  Żeby dokładnie monitorować temperaturę wewnętrzną, zainstaluj zdalny sterownik z dala od 
bezpośredniego światła słonecznego, źródeł ciepła i wylotu powietrza w klimatyzatorze. 

•  Zainstaluj zdalny sterownik w miejscu, które umożliwia czujnikowi mierzenie prawidłowej 
temperatury wewnętrznej. 

•  Zainstaluj zdalny sterownik w miejscu, w którym w pobliżu czujnika temperatury w sterowniku 
nie zostały poprowadzone przewody elektryczne. (Jeśli przewody zostały poprowadzone, 
czujnik nie będzie dokładnie mierzyć temperatury wewnętrznej.) 

(2) Wolna przestrzeń
Pozostaw wolną przestrzeń wokół zdalnego sterownika zgodnie z poniższym rysunkiem, 
niezależnie od instalacji sterownika w skrzynce przełączników lub na ścianie. Niewystarczająca 
wolna przestrzeń wokół zdalnego sterownika może utrudnić jego demontaż. 
Należy również pozostawić wolny dostęp od przodu zdalnego sterownika. 

Wymiary zewnętrzne zdalnego sterownika

Minimalna wolna prze-
strzeń wokół zdalnego 

sterownika

Czujnik temperatury 

Jednostka: mm 

(3) Instalacja
Sterownik można zainstalować w skrzynce przełączników lub bez-
pośrednio na ścianie. Instalację należy przeprowadzić prawidłowo 
zgodnie ze sposobem instalacji. 
1 Wywierć otwór w ścianie. 

 Instalacja z wykorzystaniem skrzynki przełączników 
• Wywierć otwór w ścianie i zainstaluj skrzynkę przełączników. 
• Podłącz skrzynkę przełączników do rurki kablowej. 

 Bezpośrednia instalacja na ścianie 
• Wywierć otwór w ścianie i poprowadź przewód przez otwór. 

2 Uszczelnij kitem otwór, przez który został poprowadzony przewód. 
 Instalacja z wykorzystaniem skrzynki przełączników 

•  Uszczelnij kitem otwór, przez który został poprowadzo-
ny przewód zdalnego sterownika, w miejscu połączenia 
skrzynki przełączników i rurki kablowej.

Ważne 

Rurka kablowa

Uszczelnij 
przerwę kitem.
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Obudowa górna Obudowa dolna 

Osłona 

            16 

             6

Jednostka: mm 

Wsuń osłoniętą część przewodu do wnętrza obudo-
wy sterownika, a następnie zabezpiecz przewód. 

 Bezpośrednia instalacja na ścianie 
• Uszczelnij kitem otwór, przez który został poprowadzony przewód. 

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, zwarcia 
elektrycznego lub usterek, należy utrzymywać elementy 
i osłonę przewodów z dala od kostki ze stykami. 

Ważne 

Nie należy stosować nielutowanych złączy do podłą-
czenia przewodów do kostki ze stykami. 
Nielutowane złącza mogą wejść w styczność z płytą 
elektroniczną i spowodować usterkę lub uszkodzenie 
osłony sterownika. 

Podłącz przewód. 
(bez polaryzacji) 

2-żyłowy przewód nie może być 
widoczny z tyłu. 

Przewód zdalnego sterownika 

Uszczelnij przerwę kitem. 

Poprowadź przewód z tyłu 
zdalnego sterownika. 

3 Nie wolno demontować obudowy dolnej zdalnego sterownika. 

4 Podłącz przewód sterownika do kostki ze stykami w obudowie dolnej. 
Usuń osłonę na zakończeniu przewodu zdalnego sterownika w sposób pokazany poniżej, aby prawidłowo podłączyć sterow-
nik do kostki ze stykami. 
Zabezpiecz przewód zdalnego sterownika w taki sposób, aby odsłoniętą część przewodu dopasować do obudowy sterownika. 
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Ustawienie przełączników Dip
Przełączniki znajdują się na spodniej części obudowy górnej. Przełączniki służą do ustawienia zdalnego sterownika jako 
głównego/podrzędnego oraz ustawienia innych funkcji. Zazwyczaj służą tylko do zmiany ustawienia główny/podrzędny 
na przełączniku SW1. (Fabryczne ustawienie przełączników SW1, 2 i 3 to ON (wł.), a przełącznika SW4 to OFF (wył.).) 
Nr przełącznika 

1 

2 

3 

4 

Przełącznik SW zawierający ustawienie „Main” (główny)

Ustawienie zdalnego sterow-
nika jako główny/podrzędny 
Ustawienie wyświetla-
nia temperatury w °C/°F 
Wskazanie chłodzenia/
ogrzewania w trybie AUTO 
Wyświetlanie tempera-
tury wewnętrznej

WŁ.

Główny

Skala 
Celsjusza

Tak

Tak

WYŁ.

Podrzędny

Skala Fah-
renheita

Nie

Nie

Komentarz
Ustaw jeden z dwóch zdalnych sterowników 
w jednej grupie na „ON” (wł.). 
Jeśli wskazanie temperatury wyświetlane jest 
w skali [Fahrenheita], ustaw na „OFF” (wył.).
Jeśli nie chcesz wyświetlać wskazania „chłodzenia” 
i „ogrzewania” w trybie AUTO, ustaw na „OFF” (wył.).
Jeśli chcesz wyświetlać wskazanie temperatury 
wewnętrznej, ustaw na „ON” (wł.).

Aby uniknąć deformacji lub uszkodzenia obudowy 
dolnej, nie wolno zbyt mocno dokręcać śrub.

Żeby uniknąć uszkodzenia obudowy dolnej, nie 
wolno wywiercać w niej otworów.

5 Zainstaluj obudowę dolną. 
Pamiętaj o zabezpieczeniu w 2 miejscach na obudowie dolnej. 

Wkręty z okrągłymi 
łbami do otworów 
montażowych

6 Wytnij otwór, przez który poprowadzisz przewód. 
  Bezpośrednia instalacja na ścianie (w przypadku poprowadzenia 

przewodu wzdłuż ściany) 
• Wytnij w osłonie sterownika część o cienkiej ściance (zacieniowany 

obszar na rysunku po prawej stronie) za pomocą noża lub szczypiec. 
• Przez otwór, służący do poprowadzenia przewodu, poprowadź 

przewód umieszczony w wyżłobieniu z tyłu obudowy dolnej. 

7 Ustaw przełączniki Dip znajdujące się w obudowie górnej. 
W przypadku zastosowania 2 zdalnych sterowników w jednej grupie, ustaw przełączniki Dip. 
W przypadku zastosowania 2 zdalnych sterowników w jednej grupie, określ zdalny sterownik głów-
ny i podrzędny za pomocą przełącznika Dip nr 1 w sposób pokazany poniżej. 

• W przypadku podłączenia tylko jednego zdalnego sterownika do jednej grupy należy ustawić 
go jako zdalny sterownik główny. W przypadku podłączenia 2 zdalnych sterowników do jednej 
grupy ustaw jeden zdalny sterownik jako główny, a drugi jako podrzędny. 

• Ustawienie fabryczne to „Main” (główny). 

Pojedyncza skrzyn-
ka przełączników 

Uszczelnij kitem otwór, 
przez który został po-
prowadzony przewód. 
Więcej informacji można 
znaleźć w sekcji 1.

Wkręty do 
drewna 

Przewód 
zdalnego 
sterownika
Więcej infor-
macji można 
znaleźć w punk-
cie 4. 

Ważne 

Przewód zdalne-
go sterownika

Więcej infor-
macji można 
znaleźć 
w punkcie 4. 

 Instalacja z wykorzystaniem skrzynki przełączników  Bezpośrednia instalacja na ścianie 
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Podłącz 
złącze.

Ważne 

Aby uniknąć usterek, nie wolno usuwać 
podkładu zabezpieczającego ani płyty elek-
tronicznej z obudowy górnej.

9 Wsuń przewody do zacisku przewodu. 

Ważne 
Umocuj przewody zaciskami, żeby uniknąć 
nadmiernego naprężenia na kostce ze sty-
kami, co mogłoby spowodować uszkodzenie 
przewodu.

 Zainstaluj obudowę górną w obudowie dolnej. 
2 zaczepy montażowe znajdują się w górnej części obudowy górnej. 
Zaczep je do obudowy dolnej, a następnie zamontuj obudowę górną na swoim miejscu. Sprawdź, 
czy obudowa została starannie zainstalowana i nie odstaje.

Żeby uniknąć uszkodzenia przewodu i uste-
rek, nie wolno zawieszać górnej obudowy 
sterownika na przewodzie, jak pokazano na 
z powyższym rysunku. 

Wsuń przewody.

Zacisk 
przewodu 

Ściana

Nie powinna 
odstawać.

Podczas montażu obudowy górnej w obudo-
wie dolnej dociskaj ją, aż usłyszysz „kliknię-
cie”. Nieprawidłowo zamontowana obudowa 
górna może spaść powodując obrażenia ciała, 
uszkodzenie lub wadliwe działanie sterownika.

8 Podłącz złącze do obudowy górnej sterownika. 
Podłącz złącze znajdujące się w obudowie dolnej do gniazda w obudowie górnej. 

Ważne
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Żeby uniknąć uszkodzenia obudowy sterownika, 
nie wolno wywierać zbyt wielkiego nacisku na śru-
bokręt z płaską końcówką wsunięty do otworu. 

Nie wolno wsuwać śrubokrętu z płaską końcówką zbyt głęboko. 
Mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia płyty elektronicznej.

• Odinstalowanie obudowy górnej 
1 Odinstalowanie obudowy górnej 
Wsuń śrubokręt z płaską końcówką o szerokości 3-5 mm do zatrzasków w dolnej 
części zdalnego sterownika i unieś zatrzaski. Następnie pociągnij do góry obudowę 
górną. 

Uszczelnij 
przerwę kitem. 

Wykorzystaj osłonę 
przewodów.

Poprowadź przewód w górnej części 
zdalnego sterownika. 

 Bezpośrednia instalacja na ścianie (w przypadku poprowadzenia przewodu wzdłuż ściany) 
• Poprowadź przewód przez otwór, służący do poprowadzenia przewodu, w górnej części zdalnego sterownika. 
• Uszczelnij kitem odciętą część osłony. 
• Wykorzystaj osłonę przewodów. 

Ważne 
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Ustawienie należy przeprowadzić, jeśli modele CITY MULTI wymagają powiązanego działa-
nia z jednostką LOSSNAY lub układem przetwarzania OA. 
(Ustawienia nie można przeprowadzić w przypadku klimatyzatorów typu Mr. SLIM.)

6 Uruchomienie testowe 

7 Ustawienie pracy w trybie wentylacji 

Temperatura orurowania jednostki wewnętrznej

Wyświetlany zakres: od -20°C (-4°F) do 70°C (158°F) Na 
wyświetlaczu pulsuje wskazanie „-20°C” lub „70°C”.

Czas uruchomienia testowego 

Wyświetli się wskazanie pozostałego czasu uruchomienia testowego. 
Wyświetlany zakres: od 02:00 do 0:01 
Po 2 godzinach uruchomienie testowe zostanie automatycznie 
zatrzymane. 

<Wyświetlanie adresu jednostki wewnętrznej i jednostki wewnętrznej> <Wyświetlanie adresu jednostki LOSSNAY i jednostki LOSSNAY>

1.  Przed przeprowadzeniem uruchomienia testowego należy zapoznać się z opisem w sekcji „Uru-
chomienie testowe” w instrukcji instalacji jednostki wewnętrznej. 

2.  Równoczesne naciśnięcie i przytrzymanie przycisków  i  przez 2 sekundy 
lub dłużej spowoduje przeprowadzenie uruchomienia testowego.

3. Zatrzymaj uruchomienie testowe naciskając przycisk  . 
4.  W przypadku wystąpienia problemów podczas uruchomienia testowego należy zapoznać 

się z opisem w sekcji „Uruchomienie testowe” w instrukcji instalacji jednostki wewnętrznej.

Przeprowadź operację, jeśli chcesz zarejestrować jednostkę LOSSNAY lub układ przetwarzania OA, 
potwierdzić lub usunąć zarejestrowane urządzenia sterowane za pomocą zdalnego sterownika. 
Wykorzystany w przykładzie adres 05 jednostki wewnętrznej i adres 30 jednostki LOSSNAY lub 
układu przetwarzania OA 30 posłużyły do opisania procedury ustawienia. 

[Procedura ustawienia] 
1 Zatrzymaj pracę klimatyzatora za pomocą przycisku  na zdalnym sterowniku. 
2 Naciśnij równocześnie i przytrzymaj przyciski  i  przez 2 sekundy. Pojawi się 
poniższe wskazanie. Zdalny sterownik potwierdzi adresy zarejestrowanej jednostki LOSSNAY lub 
układu przetwarzania OA w podłączonych jednostkach wewnętrznych.

3 Wyniki potwierdzenia rejestracji 
-  Wyświetlany jest na przemian adres jednostki wewnętrznej i adres zarejestrowanej jednostki 

LOSSNAY lub układu przetwarzania OA. 
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- Jeśli jednostka LOSSNAY lub układ przetwarzania OA nie zostaną zarejestrowane

4  Jeśli rejestracja nie jest konieczna, zakończ rejestrację równocześnie naciskając i przytrzymując 
przyciski  i  przez 2 sekundy.
Jeśli wymagana jest rejestracja nowej jednostki LOSSNAY lub układu przetwarzania OA, przejdź 
do punktu 1. Procedura rejestracji. 
Jeśli chcesz potwierdzić inną jednostkę LOSSNAY lub układ przetwarzania OA, przejdź do punktu 
2. Procedura potwierdzenia. Żeby usunąć zarejestrowaną jednostkę LOSSNAY lub układ prze-
twarzania OA, przejdź do punktu 3. Procedura usunięcia.

<1. Procedura rejestracji> 
5  Przyciskami  i  ustaw adres jednostki wewnętrznej, która zostanie powiązana 

z jednostką LOSSNAY. (od 01 do 50)
6 Po przeprowadzeniu ustawienia naciśnij przycisk  i ustaw adres jednostki LOSSNAY, którą 

chcesz zarejestrować za pomocą przycisków  i  . (01~50)

Adres jednostki wewnętrznej Adres jednostki LOSSNAY lub układu przetwarzania OA 

7 Naciśnij przycisk , a następnie zarejestruj ustawiony adres jednostki wewnętrznej i adres jednostki LOSSNAY. 
- Wyświetlanie informacji o zakończeniu rejestracji 

Wyświetlane są na przemian: adres jednostki wewnętrznej i napis „IC” oraz adres jednostki LOSSNAY i napis „LC”.

- Wyświetlanie błędu rejestracji 
Jeśli adres nie zostanie prawidłowo zarejestrowany, wyświetlą się na przemian adres jednostki wewnętrznej i wska-
zanie [ ] oraz i adres zarejestrowanej jednostki LOSSNAY (lub adres układu przetwarzania OA) i wskazanie [ ].

Rejestracja nie jest możliwa, ponieważ zarejestrowana jednostka wewnętrzna, albo jednostka 
LOSSNAY lub układ przetwarzania OA, nie istnieje. 
Rejestracja nie jest możliwa, ponieważ inna jednostka LOSSNAY lub układ przetwarzania OA 
został zarejestrowany w zarejestrowanej jednostce wewnętrznej.
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- Adres zarejestrowanej jednostki wewnętrznej nie istnieje. 

<2. Procedura potwierdzenia> 
8 Ustaw adres jednostki wewnętrznej podłączonej poprzez zdalny sterownik, którego jednostkę LOSSNAY lub 

układ przetwarzania OA chcesz potwierdzić za pomocą przycisków  i  . (od 01 do 50)
9 Równocześnie naciśnij i przytrzymaj przyciski  i  przez 2 sekundy, a następnie sprawdź  

adres jednostki LOSSNAY zarejestrowany w ustawionym adresie jednostki wewnętrznej. 
- Wyświetlanie informacji o zakończeniu potwierdzenia (W przypadku podłączonej jednostki LOSSNAY.) 

Wyświetlane są na przemian: adres jednostki wewnętrznej i napis „IC” oraz adres zarejestrowanej 
jednostki LOSSNAY i napis „LC”.

- Wyświetlanie informacji o zakończeniu potwierdzenia (W przypadku braku podłączenia jednostki LOSSNAY lub układu przetwarzania OA.) 

<3. Procedura usunięcia> 
Wykorzystaj tą procedurę, jeśli chcesz usunąć rejestrację jednostek wewnętrznych podłączonych 
poprzez zdalny sterownik i jednostkę LOSSNAY lub układ przetwarzania OA. 
  Potwierdź (patrz sekcja 2. Procedura potwierdzenia) jednostkę LOSSNAY lub układ przetwarzania OA, który chcesz 

usunąć oraz wyświetlić wyniki potwierdzenia jednostek wewnętrznych i jednostki LOSSNAY lub układu przetwarzania OA. 

  Równocześnie naciśnij i przytrzymaj przyciski  i  przez 2 sekundy, a następnie usuń rejestra-
cję adresu jednostki LOSSNAY lub układu przetwarzania OA zarejestrowany w ustawionej jednostce wewnętrznej. 
- Usunięcie i wyświetlenie 

Wyświetlane są na przemian: adres jednostki wewnętrznej i wskazanie „– –” oraz adres zareje-
strowanej jednostki LOSSNAY lub układu przetwarzania OA i wskazanie „– –”.

- Wyświetlanie błędu usuwania 
W przypadku nieprawidłowego usunięcia.
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8 Wybór funkcji dla urządzeń typu Mr. SLIM

Nr trybu 
pracy 

02

03

04

07 

08 

09 

10 

11 

Ustaw funkcje poszczególnych jednostek wewnętrznych za pomocą zdalnego sterownika, jeśli to konieczne. 
Funkcje poszczególnych jednostek wewnętrznych można wybrać wyłącznie za pomocą zdalnego sterownika.
Ustaw funkcje wybierając niezbędne elementy z Tabeli 1. 

Tabela 1.  Zawartość wyboru funkcji  
(Szczegółowe informacje na temat ustawień fabrycznych i trybów pracy poszczególnych jednostek wewnętrznych można znaleźć w instrukcji instalacji jednostki wewnętrznej.)

Tryb pracy

Automatyczne przy-
wracanie ustawień po 
przerwie w zasilaniu 

Wybór termistora 
(detekcja temperatury 
w pomieszczeniu) 

Podłączenie jednostki 
LOSSNAY 

Napięcie zasilające 

Wskaźnik konieczności 
wymiany filtra 

Prędkość wentylatora 

Liczba wylotów 
powietrza 

Zainstalowane opcje 
(filtr o wysokiej wydajności) 
Ustawienie kierownicy 

Ustawienia

Nieaktywne 
Aktywne (po przywróceniu zasilania urządzenie 
na 4 minuty przechodzi do trybu czuwania.) 
Odczyt średniej temperatury podczas pracy 
jednostek wewnętrznych 
Termistor w jednostce wewnętrznej, do której zdal-
ny sterownik został podłączony (stały tryb pracy)
Wewnętrzny czujnik na zdalnym sterowniku 
Niepodłączona
Podłączona (bez wlotu powietrza zewnętrznego 
w jednostkach wewnętrznych) 
Podłączona (z wlotem powietrza zewnętrznego 
w jednostkach wewnętrznych) 
240 V 
220 V, 230 V 
100 godzin 
2500 godzin 
Niewyświetlany 
Tryb cichej pracy (lub standardowa) 
Standardowa (lub tryb High ceiling 1) 
Tryb High ceiling (lub tryb High ceiling 2) 
4-drożny 
3-drożny 
2-drożny 
Nie 
Tak 
Brak kierownic w urządzeniu (lub dostępne ustawienie kierownic nr 3) 
Urządzenie wyposażone w kierownice 
(dostępne ustawienie kierownic nr 1) 
Urządzenie wyposażone w kierownice 
(dostępne ustawienie kierownic nr 2) 

Nr usta-
wienia

Spraw-
dzenie

Liczba jednostek 

 Numer jednostki należy na 
ustawić „00”. 
Te ustawienia stosują się do 
wszystkich podłączonych 
jednostek wewnętrznych. 

Numer jednostki należy ustawić od 
„01” do „04” albo na „All” (wszystkie). 
Te ustawienia stosują się do poszcze-
gólnych jednostek wewnętrznych. 

•  Jeśli zostanie wybrane ustawie-
nie „01” („02”, „03” lub „04”) dla 
numeru jednostki, ustawienia 
stosują się wyłącznie do okre-
ślonej jednostki wewnętrznej 
niezależnie od liczby podłączo-
nych jednostek wewnętrznych 
(od 1 do 4 jednostek). 

•  Jeśli zostanie wybrane 
ustawienie „All” (wszystkie) dla 
numeru jednostki, ustawienia 
stosują się do wszystkich 
podłączonych jednostek we-
wnętrznych niezależnie od ich 
liczby (od 1 do 4 jednostek). 

UWAGA:  Jeśli po zakończeniu instalacji funkcje jednostki wewnętrznej zostaną zmienione 
przy pomocy funkcji wyboru, należy zawsze oznaczyć ustawione zawartości wpro-
wadzając lub zaznaczając odpowiednie pole wyboru w Tabeli 1.

Przeprowadź poniższe ustawienia, jeśli są wymagane w przypadku urządzeń typu Mr. SLIM. (Ustawień nie można 
przeprowadzić w przypadku systemu sterowania CITY MULTI. Żeby przeprowadzić ustawienia jednostki wewnętrznej 
typu CITY MULTI za pomocą zdalnego sterownika, zapoznaj się w opisem w sekcji Wybór funkcji dla urządzeń typu CITY MULTI .)

* Ustawienie ciśnienia statycznego można przeprowadzić wykorzystując tryb 08 w połączeniu z trybem 10 zależnie 
od modelu jednostki wewnętrznej. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi jednostki wewnętrznej. 

* Więcej informacji na temat numerów trybów innych niż wymienione powyżej można znaleźć w in-
strukcji obsługi jednostki wewnętrznej.
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1 Sprawdź ustawioną zawartość funkcji wyboru. 

2 Przełącz do trybu „FUNCTION SELECTION” (wybór funkcji).  
(Naciśnij równocześnie przyciski D i C przy wyłą-
czonym zasilaniu zdalnego sterownika.) 

3 Specyfikacja adresu czynnika chłodniczego 
→ 00 (dane techniczne jednostki zewnętrznej)  
(Niekonieczna w przypadku pojedynczego systemu chłodniczego.) 

4 Specyfikacja adresu jednostki  
(przyciski B, C i D)  
→ 00 (dane techniczne jednostki wewnętrznej) 

5 Rejestracja (Naciśnij przycisk A.) (określona jednostka wewnętrzna 
→ praca wentylatora) 

6 Wybór numeru trybu pracy  
→ 02 (wybór termistora) 

7 Wybór numeru ustawienia  
(przyciski B, C i D) 
→ 3 (wewnętrzny czujnik na zdalnym sterowniku) 

Koniec?
Nie

Tak

 Wyświetlanie informacji o zakończeniu działania funkcji 
(Naciśnij równocześnie przyciski D i C.) 

Nie 

Tak 

Zmienić adres 
czynnika chłod-
niczego i adres 
jednostki?

9 

B 

C 

A 

D 

[Schemat wyboru funkcji] 
Najpierw należy zapoznać się ze schematem wyboru funkcji. Poniżej w Tabeli 1, jako przykład, 
podano opisy ustawień „Wyboru termistora”. 
(Aktualną procedurę ustawienia można znaleźć w sekcji [Procedura ustawienia], punkty od 1 do .) 

[Procedura ustawienia] (Należy ustawić, jeśli dokonanie zmiany jest konieczne.) 
1  Sprawdź ustawioną zawartość poszczególnych trybów pracy. Jeśli ustawiona zawartość trybu pra-

cy zostanie zmieniona za pomocą funkcji wyboru, funkcje w tym trybie również zostaną zmienione.  
Sprawdź ustawione zawartości w sposób opisany w punktach od 2 do 7 i zmień ustawienie na 
podstawie danych wprowadzonych w polach wyboru w Tabeli 1. Szczegółowe informacje na temat 
ustawień fabrycznych można znaleźć w instrukcji instalacji jednostki wewnętrznej. 

2  Ustaw zdalny sterownik na Off (wył.).  
Naciśnij równocześnie i przytrzymaj przyciski  D i  C przez co najmniej 2 sekun-
dy. 
Przez chwilę będzie pulsować wskazanie „  (FUNCTION)”, a następnie zmieni się okno zdalnego 
sterownika na okno pokazane poniżej.

Wyświetlanie adresu 
czynnika chłodni-
czego

3 Ustaw adres czynnika chłodniczego jednostki zewnętrznej. 
Naciśnięcie przycisków  B i  C powoduje zwiększenie lub zmniejszenie adresu 
czynnika chłodniczego w zakresie od 00 do 15. 
Ustaw adres czynnika chłodniczego, którego funkcje chcesz wybrać. 
(Czynność niezbędna w przypadku pojedynczego systemu chłodniczego.) 

8 Rejestracja (Naciśnij przycisk A.)
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UWAGA:  Jeśli podczas przeprowadzania procedury popełnisz błąd, zakończ wybór funkcji 
w punkcie  i ponownie rozpocznij wybór od punktu 2.

Przykład: Jeśli adres czynnika chłodniczego to 00, adres zarejestrowanej jednostki = 02

Jednostka wewnętrzna

Rejestracja

Adres czynnika chłodniczego 00

Adres jednostki 
01 

Adres jednostki 
02 

Praca wentylatora 

Prosty sterownik MA 

Adres jednostki 
03 

* Jeśli zdalny sterownik wprowadzi stan WYŁ. po wyborze funkcji „  (FUNCTION)” i pulsuje wska-
zanie temperatury w pomieszczeniu „  ” przez 2 sekundy, komunikacja prawdopodobnie jest 
nieprawidłowa. Upewnij się, że w pobliżu linii transmisyjnej nie znajdują się źródła zakłóceń. 

4 Ustaw adres jednostki wewnętrznej. 
Naciśnij przycisk  D. Pulsuje wskazanie adresu jednostki „– –”. 
Naciśnięcie przycisków  B i  C powoduje zmianę adresu jednostki w nastęują-
cej kolejności: 00 ↔ 01 ↔ 02 ↔ 03 ↔ 04 ↔ AL (wszystkie). Ustaw adres jednostki wewnętrznej, 
której funkcje chcesz ustawić. 

Wskazanie adresu 
jednostki

* Jeśli ustawiony jest tryb od 1 do 6, ustaw adres jednostki na „00”. 
* Jeśli ustawione są tryby od 7 do 14: 

- Ustawiając poszczególne jednostki wewnętrzne, ustaw adres jednostki na „01-04”. 
- Ustawiając grupę wszystkich jednostki wewnętrznych, ustaw adres jednostki na „AL” (wszystkie). 

5 Rejestracja adresu czynnika chłodniczego i adresu jednostki 
Naciśnij  A. Adres czynnika chłodniczego i adres jednostki zostaną zarejestrowane. 
Po chwili pulsuje wskazanie numeru trybu pracy „– –”.

Wskazanie numeru 
trybu pracy

* Jeśli we wskazaniu temperatury w pomieszczeniu pulsuje „  ”, wybranego adresu czynnika chłod-
niczego brak w systemie. Jeśli we wskazaniu adresu jednostki wyświetlany jest symbol „F” i rów-
nocześnie pulsuje wskazanie adresu czynnika chłodniczego, wybrany adres jednostki nie istnieje. 
Należy prawidłowo ustawić adres czynnika chłodniczego i adres jednostki powtarzając punkty 3 i 4.

Przeprowadzenie rejestracji przy pomocy przycisku  A spowoduje uruchomienie wentylato-
ra zarejestrowanej jednostki wewnętrznej. 
Jeśli chcesz poznać lokalizację jednostek wewnętrznych o wybranych adresach (których funkcje 
zostały wybrane), sprawdź w tym miejscu. 
Jeśli adres jednostki to 00 lub AL (wszystkie), wszystkie jednostki wewnętrzne o wybranym adresie 
czynnika chłodniczego działają w trybie wentylacji. 

* W przypadku grup złożonych z różnych systemów chłodniczych i jednostki wewnętrznej innej 
niż o określonym adresie czynnika chłodniczego, działającej w trybie wentylacji, prawdopodob-
nie ustawiony adres czynnika chłodniczego został powtórzony. 
Sprawdź ponownie adres czynnika chłodniczego na przełącznikach DIP jednostki zewnętrznej. 

Jednostka 
zewnętrzna
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UWAGA:  Jeśli po zakończeniu instalacji funkcje jednostki wewnętrznej zostaną zmienione 
przy pomocy funkcji wyboru, należy zawsze oznaczyć ustawione zawartości wpro-
wadzając znaczniki lub inne symbole w odpowiednim polu wyboru w Tabeli 1. 

Wskazanie numeru 
trybu pracy

Nr trybu pracy 02 = wybór termistora 

Wskazanie numeru 
ustawienia 

Numer ustawienia 1 = 
odczyt średniej 
temperatury podczas 
pracy jednostek 
wewnętrznych 

Wybierz numer ustawienia za pomocą przycisków  B i  C. 

6 Wybór numeru trybu pracy 
Przyciskami  B i  C wybierz numer trybu pracy, który chcesz ustawić (Można 
wybrać wyłącznie numery ustawialnych trybów pracy.)

7 Wybierz ustawioną zawartość wybranego trybu pracy. 
Naciśnięcie przycisku  D powoduje pulsowanie aktualnego numeru ustawienia. Wykorzy-
staj do sprawdzenia aktualnie ustawionej zawartości. 

8 Zawartość ustawiona w punktach od 3 do 7 zostanie zarejestrowana. 

Numer ustawienia 3 = 
wewnętrzny czujnik na 
zdalnym sterowniku

Naciśnięcie przycisku  A powoduje pulsowanie wskazania numeru trybu pracy i numeru ustawienia oraz rozpoczęcie rejestracji.  
Pulsowanie wskazania numeru trybu pracy i numeru ustawienia zmieni się na świecenie ciągłe, a ustawienie zostanie zakończone.

* Jeśli pulsuje „ ” we wskazaniu numeru trybu pracy, komunikacja prawdopodobnie jest niepra-
widłowa. Upewnij się, że w pobliżu linii transmisyjnej nie znajdują się źródła zakłóceń. 

9 Żeby wybrać więcej funkcji, naciśnij przycisk  D i powtórz czynności z punktów od 3 do 8. 

  Zakończenie wyboru funkcji.  
Naciśnij równocześnie i przytrzymaj przyciski  B i  D przez co najmniej 2 se-
kundy. 
Po chwili wskazanie wyboru funkcji zniknie i zdalny sterownik powróci do okna wyłączenia klima-
tyzatora. 
* Nie wolno obsługiwać klimatyzatora za pomocą zdalnego sterownika przez 30 sekund po za-

kończeniu wyboru funkcji. 
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9 Wybór funkcji dla urządzeń typu CITY MULTI

UWAGA: Pamiętaj o zapisaniu wszystkich ustawień, które zmieniłeś, wykonując poniższe czynności. 

1 Naciśnij przycisk  , aby zatrzymać pracę klimatyzatora. 
2 Naciśnij równocześnie i przytrzymaj przyciski  i  przez 2 sekundy lub dłużej, 

aby sprawdzić bieżące ustawienia. 
3 Po odbiorze odpowiedzi z jednostki wewnętrznej wyświetlą się bieżące ustawienia. Nic się nie 

wyświetli w przypadku braku odpowiedzi. 

Klimatyzator się 
zatrzymuje. 

Oczekiwanie na odpowiedź 

Brak od-
powiedzi 

Odpowiedź jest odbierana. 

Odpowiedź została odebrana. 

Brak odpowiedzi 

Wartość ustawienia funkcji 

Numer ustawienia funkcji 

Adres jednostki 
wewnętrznej Procedura A

4 Naciśnij przyciski  i  , aby ustawić adres jednostki wewnętrznej, której 
ustawienia są przeprowadzane. (ALL (wszystkie), od 1 do 50)

Ustawienie należy przeprowadzić, jeśli ustawienia funkcji wymagają zmiany w systemie CITY MULTI. 
(Ustawienia nie można przeprowadzić w przypadku systemu sterowania Mr. SLIM. Żeby przeprowa-
dzić ustawienia w systemie Mr. SLIM, należy zapoznać się z sekcją Wybór funkcji dla urządzeń typu Mr. SLIM .)

Ustaw funkcje poszczególnych jednostek wewnętrznych za pomocą zdalnego sterownika, jeśli to konieczne. 
Szczegółowe informacje na temat ustawień fabrycznych, numerów trybów pracy i numerów usta-
wień jednostek wewnętrznych można znaleźć w instrukcji instalacji jednostki wewnętrznej. 

 Ustawienie wartości ustawienia jednostki wewnętrznej 

5 Naciśnij przycisk  , a następnie naciśnij przyciski  i  , aby ustawić 
numer ustawienia funkcji. (od 000 do 255) 

6 Naciśnij przycisk  , a następnie naciśnij przyciski  i  , aby ustawić 
wartość ustawienia funkcji. (od 00 do 15) 

7 Naciśnij przycisk , aby przeprowadzić ustawienia.

2 s
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Ustawienie adresu jednostki wewnętrznej Ustawienie numeru ustawienia funkcji Ustawienie wartości ustawienia funkcji 

Oczekiwanie na odpowiedź

Odpowiedź została odebrana.

Brak 
odpowiedzi 

Odpowiedź została odebrana.

8 Jeśli wymagana jest zmiana przeprowadzonych ustawień, powtórz czynności z punktów od 4 do 7. 
Żeby zakończyć przeprowadzanie ustawień, naciśnij równocześnie i przytrzymaj przyciski 

 i  przez 2 sekundy lub dłużej. 

 Sprawdzenie wartości ustawienia funkcji jednostki wewnętrznej

Określona jednostka wewnętrzna 
nie istnieje.

Procedura ustawiania numeru 
funkcji nie została zakończona.

2  Naciśnij przyciski  i  , aby ustawić adres jednostki wewnętrznej, której 
ustawienia zostaną sprawdzone. (ALL (wszystkie), od 1 do 50)

1 Przeprowadź procedurę A opisaną na poprzedniej stronie. 

3  Naciśnij przycisk  , a następnie naciśnij przyciski  i  , aby ustawić 
numer ustawienia funkcji, który chcesz sprawdzić. (od 000 do 255) 
4 Naciśnij przycisk  , aby wyświetlić bieżącą wartość ustawienia funkcji.

2 s

Ustawienie zakończone
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10 Samosprawdzanie 

Ustawienie adresu jednostki wewnętrznej Ustawienie numeru ustawienia funkcji 

Oczekiwanie na odpowiedź 

Brak 
odpowiedzi 

Odpowiedź jest 
odbierana. 

Odpowiedź została odebrana. 

Odpowiedź została odebrana. 

Określona jednostka wewnętrzna nie istnieje. 

5 Żeby sprawdzić ustawienia, powtórz czynności z punktów od 2 do 4.
Żeby zakończyć proces sprawdzania, naciśnij równocześnie i przytrzymaj przyciski  
i  przez 2 sekundy lub dłużej. 

Wartość 
bieżącego 
ustawienia 

Procedurura ustawiania numeru funkcji nie została 
zakończona. 

Przywoływanie historii błędów poszczególnych jednostek za pomocą prostego sterownika MA. 
1 Przełączenie do trybu samokontroli. 

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisków  A i  C przez 5 sekund lub dłużej spowodu-
je wyświetlenie wskazań jak na poniższym rysunku.

2 Ustaw adres lub adres czynnika chłodniczego, którego samokontrolę chcesz przeprowadzić. 
Naciśnięcie przycisków  B i  C powoduje zmniejszenie lub zwiększenie numeru 
adresu między 01 i 50 lub 00 i 15. Ustaw numer adresu lub adres czynnika chłodniczego, którego 
samokontrolę chcesz przeprowadzić.

Samokontrola adresu 
lub samokontrola adresu 
czynnika chłodniczego 

Po upływie ok. 3 sekund od 
zmiany trybu pracy pulsujący 
wskaźnik samokontroli adresu 
czynnika chłodniczego zacznie 
świecić ciągle i rozpocznie się 
samokontrola. 
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Jeśli klimatyzatorem nie można sterować za pomocą prostego sterownika MA, postępuj 
według poniższego opisu w celu sprawdzenia zdalnego sterownika.

11 Sprawdzenie zdalnego sterownika

(wyświe-
tlanie 
naprze-
mienne)

<W przypadku braku historii błędów>  <Jeśli odpowiednia strona nie istnieje> 

Wskaźnik 
zasilania 

3  Wyświetlanie wyników samokontroli <historia błędów> (Szczegółowe informacje na temat zawar-
tości kodów błędów można znaleźć w instrukcji instalacji lub serwisowej jednostki wewnętrznej.)

4-cyfrowy kod błędu 
lub 2-cyfrowy kod 
błędu

Atrybut wykrywania błędów 

3-cyfrowy adres lub 2-cyfro-
wy adres jednostki 

4 Zresetowanie historii błędów 
Historia błędów wyświetlana jest we wskazaniu wyników samokontroli 3. 
Dwukrotne naciśnięcie przycisku  D w ciągu 3 sekund spowoduje pulsowanie wskaźnika samokon-
troli adresu i adresu czynnika chłodniczego. 
Jeśli historia błędów zostanie zresetowana, wyświetli się poniższe okno. 
Jeśli zresetowanie historii błędów zakończy się niepowodzeniem, zawartość błędu zostanie ponownie wyświetlona. 

5 Zresetowanie samokontroli 
Dostępne są 2 sposoby zresetowania samokontroli. 
Naciśnij równocześnie i przytrzymaj przyciski  A i  C przez 5 sekund lub dłużej.  
→ Samokontrola zostanie zresetowana i przywrócony stan poprzedni. 
Naciśnij przycisk  A. → Samokontrola zostanie zresetowana i jednostki wewnętrzne się 
zatrzymają. (Zablokowana operacja jest nieskuteczna.)

1 Najpierw sprawdź wskaźnik zasilania. 
Jeśli zdalny sterownik nie jest zasilany normalnym napię-
ciem (12 V, prąd stały), wskaźnik zasilania wyłączy się. 
Jeśli wskaźnik zasilania jest wyłączony, sprawdź okablowa-
nie zdalnego sterownika i jednostki wewnętrznej. 

2 Przełącz do trybu sprawdzania zdalnego sterownika.
Równoczesne naciśnięcie i przytrzymanie przycisków  B i  D przez 5 sekund lub 
dłużej spowoduje wyświetlenie wskazań jak na poniższym rysunku.
Naciśnięcie przycisku  A rozpoczyna sprawdzanie zdalnego sterownika. 
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Jeśli występuje problem niż ze sprawdzonym zdalnym sterownikiem

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 

Zdalny sterownik wysyła dane 
Przesyłanie danych linią trans-
misyjną

3 Wyniki sprawdzania zdalnego sterownika  
<Jeśli zdalny sterownik działa prawidłowo>

Ponieważ zdalny sterownik nie stwarza problemów, należy sprawdzić inne przypadki. 

<Jeśli zdalny sterownik nie działa prawidłowo> 
(Wskazanie błędu 1) Pulsuje kod „NG” → nieprawidłowości w układzie wysyłania/odbioru 
zdalnego sterownika 

Wymagane jest przełączenie zdalnego sterownika. 

(Wskazanie błędu 2) Pulsują kody „E3”, „6833”, „6832” → wysyłanie nie jest dostępne 

Występują zakłócenia na linii transmisyjnej, albo uszkodzona jest jednostka wewnętrzna 
lub inny zdalny sterownik. Sprawdź linię transmisyjną i inne zdalne sterowniki. 

(Wskazanie błędu 3) Wyświetlany jest kod „ERC” i przeliczenie danych błędu → generowanie danych błędu 

„Przeliczenie danych błędu” to różnica między liczbą bitów wysłanych danych przez zdalny 
sterownik i liczbą bitów aktualnie wysłanych do linii transmisyjnej. W takim przypadku wysy-
łane dane zostaną zniekształcone na skutek zakłóceń itp. Sprawdź linię transmisyjną.

4 Zresetowanie sprawdzania zdalnego sterownika 
Równoczesne naciśnięcie i przytrzymanie przycisków  B i  D przez 5 sekund 
lub dłużej spowoduje zresetowanie sprawdzania zdalnego sterownika. Zacznie pulsować wska-
zanie [HO] i wskaźnik pracy przez określony czas, a następnie zdalny sterownik powróci do stanu 
sprzed sprawdzania.

Jeśli przeliczenie danych błędu wynosi 02
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