
1 3

2 4

5 7

6 8

AAA

CLOCK

CHECK

RESETSET

TEST RUN

MODE

FAN

VANE

LOUVER

min

h

AUTO START

AUTO STOP

ON/OFF TEMP

MODEL SELECT

AAA

AAA

CLOCK

CHECK

RESETSET

TEST RUN

MODE

FAN

VANE

LOUVER

min

h

AUTO START

AUTO STOP

ON/OFF TEMP

MODEL SELECT

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043

001

019

020

023

002
009
015
017

033

051

052

055

034
041
047
049

044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086

087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172

173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215

216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256

1 85

4

2

3

9

7

6

5

6

7

8

AAA

CLOCK

CHECK

RESETSET

TEST RUN

MODE

FAN

VANE

LOUVER

min

h

AUTO START

AUTO STOP

ON/OFF TEMP

TEST RUN

CLOCK

CHECK

RESETSET

TEST RUN

MODE

FAN

VANE

LOUVER

min

h

AUTO START

AUTO STOP

ON/OFF TEMP

CHECK

LOUVER
VANE

MODE

AUTO STOP
h

AUTO START

min.
CHECK

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

PL WT04762X01  

Do klimatyzatora będącego elementem zestawu 

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania PAR-FL32MA 
Instrukcja instalacji

Niniejsza instrukcja instalacji podaje wyłącznie sposób instalacji bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania PAR-FL32MA. 
Żeby zapewnić bezpieczeństwo, należy najpierw zapoznać się z poniższą sekcją „ Środki ostrożności ”, a następnie prawidłowo zainstalować 
bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania PARFL32MA.

Środki ostrożności
 Poniższe 2 symbole informują o zagrożeniach, które mogą wystąpić w przypadku nieprawidłowej obsługi, i o stopniu tych zagrożeń:  

OSTRZEŻENIE

OSTROŻNIE

Symbol informuje o zagrożeniach, które w przypadku niewłaściwej obsługi pilota PAR-FL32MA mogą doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci użytkownika.  

Symbol informuje o zagrożeniach, które w przypadku niewłaściwej obsługi pilota PAR-FL32MA mogą doprowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.  

 Po przeczytaniu niniejszej instrukcji instalacji należy przechowywać ją w miejscu łatwo dostępnym dla użytkownika końcowego. 
Zmieniając miejsce instalacji, naprawiając lub użytkując pilota PAR-FL32MA, należy upewnić się, czy niniejsza instrukcja dostępna jest dla użytkownika końcowego.  

OSTRZEŻENIE
W sprawie instalacji urządzenia należy porozumieć się ze sprzedawcą lub przedstawicielem autoryzowanego serwisu. 
Wszelkie nieprawidłowości wynikające z przeprowadzenia instalacji samodzielnie przez użytkownika mogą 
doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru. 

Pilota PAR-FL32MA należy zainstalować w miejscu, które jest w stanie utrzymać jego ciężar . 
Jakakolwiek niedostateczna wytrzymałość mogłaby doprowadzić do upadku pilota PAR-FL32MA, powodując 
obrażenia ciała. 

Użytkownik nie powinien samodzielnie modyfikować ani naprawiać pilota PAR-FL32MA. 
Wszelkie nieprawidłowości wynikające z samodzielnych modyfikacji lub napraw mogą doprowadzić do 
porażenia prądem lub pożaru. 
W sprawie naprawy urządzenia należy skontaktować się ze sprzedawcą.  

Upewnij się, że instalacja została prawidłowo przeprowadzona zgodnie z niniejszą instrukcją instalacji. 
Wszelkie nieprawidłowości wynikające z niewłaściwego sposobu przeprowadzenia instalacji mogą doprowa-
dzić do porażenia prądem lub pożaru. 

Wszystkie instalacje elektryczne powinny zostać przeprowadzone przez wykwalifikowanego wyko-
nawcę zgodnie z lokalnymi przepisami i zaleceniami podanymi w niniejszej instrukcji. 
Wszelkie nieprawidłowości związane z podłączeniami elektrycznymi lub nieodpowiednią instalacją mogą 
doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru. 

Użytkownik nie powinien samodzielnie przenosić w inne miejsce i ponownie instalować pilota PAR-FL32MA. 
Wszelkie nieprawidłowości wynikające z niewłaściwego sposobu przeprowadzenia instalacji mogą doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru. 
W sprawie przeniesienia i instalacji urządzenia należy porozumieć się z dystrybutorem lub autoryzowanym sprzedawcą.

Poradź się sprzedawcy w celu utylizacji produktu.

OSTROŻNIE
Nie wolno instalować w miejscach narażonych na wyciek palnych gazów. 
Nagromadzenie palnego gazu wokół pilota PAR-FL32MA może doprowadzić do wybuchu.

Nie używaj urządzenia w nietypowych środowiskach. 
Korzystanie z pilota w miejscach narażonych na działanie oleju (w tym maszynowego), pary i gazów siarcz-
kowych może doprowadzić do znaczącego obniżenia wydajności lub uszkodzenia wewnętrznych elementów 
urządzenia. 

Do czyszczenia nie wolno używać wody. 
W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub nieprawidłowego działania. 

Nie wolno instalować w miejscach, w których temperatura przekracza 40°C (104°F) lub spada poniżej 
0°C (32°F), ani w miejscach narażonych na działanie bezpośredniego światła słonecznego.

Sprawdzenie części dostarczonych w zestawie

Pilota nie wolno instalować w miejscach narażonych na działanie pary wodnej, jak łazienki lub kuchnie. 
Należy unikać miejsc, w których kapie skroplona woda. W przeciwnym razie może dojść do porażenia 
prądem lub nieprawidłowego działania.  

Nie wolno instalować w miejscach, w których często stosowane są związki kwasowe lub zasadowe, 
albo specjalne spraye. 
W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem, pożaru lub nieprawidłowego działania.  

Nie wolno dotykać rękoma lub narzędziami jakichkolwiek płyt elektronicznych. Nie wolno dopuścić 
do gromadzenia się pyłu na płycie elektronicznej. 
Mogłoby to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.  

Nie obsługuj przełączników mokrymi rękami. 
W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub nieprawidłowego działania.  

Nie wolno dotykać przycisków ostrymi przedmiotami. 
W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub nieprawidłowego działania.  

Sprawdź, czy opakowanie zawiera następujące części, oprócz niniejszej instrukcji instalacji:  

Nazwa części  
Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania 
Uchwyt na pilota 
Baterie alkaliczne typu AAA
Śruba mocująca 4,1 × 16
Instrukcja obsługi

Ilość
1
1
2
2
2

Należy stosować wyłącznie baterie typu AAA (LR03). Wymień wyczerpane baterie na nowe baterie typu AAA (LR03). Zapoznaj się z polaryzacją bate-
rii i włóż baterie najpierw biegunem ujemnym.

Instalacja
  Wykorzystaj uchwyt na pilota zdalnego sterowania dostarczony w zestawie, aby uniknąć pozostawienia pilota 

w niepożądanym miejscu. 
 Zainstaluj pilota zdalnego sterowania w miejscu, które spełnia poniższe warunki. 

• Nie jest narażone na działanie bezpośredniego światła słonecznego. 
• Znajduje się z dala od jakichkolwiek źródeł ciepła 
• Znajduje się z dala od nawiewu powietrza z klimatyzatora (chłodnego lub ciepłego) 
• Umożliwia łatwą obsługę pilota zdalnego sterowania, a wyświetlacz pilota jest widoczny dla użytkownika 
• Nie jest dostępne dla małych dzieci 

UWAGI: 
• Jeśli klimatyzator znajduje się w pomieszczeniu, w którym zostały zainstalowane świetlówki fluorescencyjne, włącz oświet-

lenie i sprawdź czy jednostka wewnętrzna odbiera sygnał z pilota zdalnego sterowania z wybranego miejsca instalacji. Jeśli 
odbiornik sygnału pilota odbierze sygnał z pilota zdalnego sterowania, zostanie wyemitowany krótki sygnał dźwiękowy.  

Jeśli klimatyzator znajduje się w pomieszczeniu, w którym zostały zainstalowane świetlówki fluorescencyjne z syste-
mem elektronicznego sterowania oświetlaniem (np. oświetlenie inwerterowe), mogą występować zakłócenia sygnału.  

* Sygnał może być odbierany z maksymalnej odległości wynoszącej ok. 7 metrów. Sygnał może być odbierany pod 
kątem 45 stopni od środka odbiornika sygnału. 

* Zainstaluj odbiornik sygnału pilota w odległości przynajmniej 1 m od telewizora lub radia. 
 (Jeśli odbiornik sygnału pilota zostanie zainstalowany zbyt blisko urządzeń RTV, mogą wystąpić zakłócenia sygnału 
(zniekształcenia obrazu i szumy).) 

 Wykorzystaj dostarczone w zestawie wkręty montażowe do zainstalowania uchwytu pilota zdalnego sterowania na 
ścianie, a następnie umieść pilota w uchwycie. 

UWAGI: 
• Niektóre starsze wersje odbiorników sygnału pilota mogą nie odpowiadać na sygnały przesyłane z pilota zdalnego sterowania, które odpowiadają poniższym funkcjom. 

W takim przypadku należy skonfigurować ustawienia modelu na pilocie zdalnego sterowania na „Standard 2°F” zgodnie z opisem w sekcji „ Ustawienia modelu ”.  

<Funkcje nieobsługiwane przez starsze wersje odbiorników sygnału pilota> 
• Ustawienie temperatury ze skokiem o 1°F. 
• Sterowanie operacjami przeprowadzanymi na pilocie przy ustawieniu innym niż „Standard 2°F”.  

Ustawienie modelu
Sterowanie jednostkami wewnętrznymi wymaga ustawienia modelu. 
Zarejestruj model jednostki wewnętrznej, która będzie sterowana za pomocą menu wyboru modelu. Należy prawidłowo zarejestrować model jed-
nostki wewnętrznej na pilocie zdalnego sterowania, żeby sterować jednostką wewnętrzną. Należy skonfigurować wspólnie ustawiane elementy dla 
poszczególnych grup jednostek wewnętrznych o tym samym wzorze funkcji. Indywidualnie ustawiane elementy zazwyczaj nie wymagają zmiany. 

 Ustawienie pilota zdalnego sterowania 
Dostępne są 3 poniższe sposoby ustawienia pilota zdalnego sterowania.  

1. Sprawdź model jednostki wewnętrznej, która będzie sterowana za pomocą bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania, a następnie 
wyszukaj odpowiedni numer modelu bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania w tabeli numerów modeli. (ustawienie wspólne) 

2. Jeśli nazwa jednostki wewnętrznej, która będzie sterowana, nie została wymieniona w tabeli numerów modeli, sprawdź 
dostępne funkcje jednostki wewnętrznej w instrukcji technicznej i przeprowadź jedną z poniższych procedur, aby prze-
prowadzić ustawienia pilota zdalnego sterowania. 
1 Nr modelu  Wyszukaj numer modelu jednostki, która ma takie same funkcje jak jednostka przeznaczona do instala-

cji i zarejestruj numer modelu (ustawienie wspólne). 
2 Nr modelu  Przeprowadź indywidualne ustawienie określonych funkcji, nie korzystając z tabeli (ustawienie indywidualne). 

3. Niezależnie czy powyższy element 1 lub 2 stosuje się czy nie - w przypadku konieczności przeprowadzenia ustawienia 
elementów, których nie można ustawić wspólnie, przeprowadź indywidualne ustawienie tych elementów. 

 Elementy ustawienia
Dostępne są 2 rodzaje elementów ustawienia 
• Elementy ustawiane wspólnie 
• Elementy ustawiane indywidualnie

→ Etap 1  

→ Etap 2 

→ Etap 3 

→ Etap 3  

Elementy ustawiane wspólnie można również ustawiać indywidualnie. (Jeśli ustawienia poszczególnych elementów są wprowadzane indywidualnie, 
wyświetla się numer modelu odpowiadający temu samemu wzorowi ustawień.) 

<Elementy ustawiane wspólnie i indywidualnie>

Elementy ustawienia 

Nr ustawienia prędkości wentylatora 
Poruszanie się kierownicy poziomej 
Kierownica 
Tryb pracy 
Sterowanie automatyczną regulacją prędkości wentylatora 
Ustawiona temperatura
Wskazanie temperatury 
w stopniach °C i °F 
Nr pary 
Model

* 1: Tryb chłodzenia/osuszania/Auto/wentylacji/ogrzewania

Ustawienia 
wspólne 

Tak 
Tak 
Tak 
Tak 
Nie 
Nie

Nie 

Nie 
Nie  

Ustawienia 
indywidualne 

Tak 
Tak 
Tak 
Tak 
Tak 
Tak

Tak 

Tak 
Tak

Ustawienie początkowe 

4 ustawienia prędkości 
Funkcja nieaktywna 

Aktywny tryb Auto z oscylacjami 
Model wyposażony w pompę ciepła *1 

Funkcja nieaktywna 
Funkcja ustawialna

Skala Celsjusza 

0
Model standardowy

Uwagi 

Jeśli numer modelu jest dostępny, te ustawienia nie wymagają przeprowadze-
nia indywidualnej konfiguracji. 
Ustawienie początkowe dla ustawienia modelu to „No. 001.” (nr 001).

Tych ustawień nie można przeprowadzić wspólnie, należy je przeprowadzić indywidualnie. 
Przeprowadź ustawienie, jeśli to konieczne. 
•  Zmiana ustawień tych elementów nie spowoduje zmiany numeru modelu 

wyświetlanego na pilocie zdalnego sterowania. 
•  Ustawienia nie są przeprowadzane automatycznie, jeśli zostały skonfiguro-

wane elementy ustawiane wspólnie.  

 Etap 1 
1. Sprawdź model jednostki wewnętrznej sterowanej za pomocą bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania. 
2. Zapoznaj się z tabelą numerów modeli i wyszukaj numer modelu odpowiedni do modelu sterowanej jednostki wewnętrznej. Przeprowadź ustawie-

nia zgodnie z procedurami obsługi. 

Typ pracujący w trybie 
chłodzenia/ogrzewania

Typ pracują-
cy w trybie 
chłodzenia/
ogrzewania 

(tryb chłodze-
nia/osuszania/
Auto/wentyla-

cji/ogrzewania)  

Numer 
modelu  

Usta-
wienie 

fabryczne

Nazwa modelu jednostki wewnętrznej (Przedstawiono wyłącznie typoszeregi.)

System CITY MULTI
Model PLFY-AM  
Model PLFY-JM  
Model PMFY-BM  
Model PCFY-GM  
Model PKFY-AM  
Model PKFY-GM  
Model PLFY-LMD (22~112)  
Model PLFY-LMD (140)  
Model PMFY-EM  
Model PDFY-M (22~80)  
Model PCFY-HM  
Model PDFY-M (90~140)  
Model PEFY-AM  
Model PEFY-M (45~160)  
Model PFFY-LEM  
Model PFFY-LRM  
Model PEFY-M (224~280)  
Model PFFY-DM  
Model PSFY-GM  

Typ pracujący w trybie 
chłodzenia/ogrzewania

Typ pracujący 
wyłącznie w 
trybie chło-

dzenia
(tryb chłodze-
nia/osuszania/

wentylacji)

Numer 
modelu  

Nazwa modelu jednostki wewnętrznej (Przedstawiono wyłącznie typoszeregi.)

System CITY MULTI
Model PLFY-AM  
Model PLFY-JM  
Model PMFY-BM  
Model PCFY-GM  
Model PKFY-AM  
Model PKFY-GM  
Model PLFY-LMD (22~112)  
Model PLFY-LMD (140)  
Model PMFY-EM    
Model PDFY-M (22~80)  
Model PCFY-HM  
Model PDFY-M (90~140)  
Model PEFY-AM  
Model PEFY-M (45~160)  
Model PFFY-LEM  
Model PFFY-LRM  
Model PEFY-M (224~280)  
Model PFFY-DM  
Model PSFY-GM  

Uwaga 1:  Jeśli ustawienia dotyczące pracy pilota zdalnego sterowania zostaną zmienione w menu wyboru funkcji, należy sprawdzić, czy numer mode-
lu jest zgodny z tabelą numerów modeli.  
(np.: zmiany ustawienia regulacji kierownicy (tryb wyboru funkcji 11) lub ustawienie oscylacji (tryb wyboru funkcji 23)) 

Uwaga 2:  Niektóre jednostki wewnętrzne o tej samej nazwie modelu mogą różnić się funkcjami, w zależności od wydajności i roku produkcji. Zapoznaj 
się z odpowiednią dokumentacją techniczną w celu potwierdzenia dostępnych funkcji danej jednostki wewnętrznej, a następnie przeprowadź 
odpowiednie ustawienia numeru modelu zgodnie z tabelą numerów modeli. 

Uwaga 3:  Żeby ustawić numer modelu jednostki wewnętrznej niewymienionej w powyższej tabeli, sprawdź funkcje dostępne w danej jednostce w od-
nośnej dokumentacji technicznej, a następnie przeprowadź odpowiednie ustawienia numeru modelu zgodnie z tabelą numerów modeli.

Numer ustawienia 

Numer modelu 

Przyciski TEMP 

Przycisk ON/OFF  

Przycisk SET  

[Procedury ustawień] 
1. Naciśnij przycisk SET szpiczastym, ale nie-

ostrym przedmiotem. 
Upewnij się, że wyświetlacz pilota wskazuje 
zatrzymanie pracy urządzenia. 

2. Przyciskami TEMP  ustaw numer modelu. 
Na wyświetlaczu pojawią się funkcje odpowiada-
jące poszczególnym numerom modeli. 

3. Naciśnij ponownie przycisk SET szpiczastym, 
ale nieostrym przedmiotem.

• Zacznie pulsować  i zaświeci się numer 
modelu „001”. (Ustawienie fabryczne to „001”.)

• W przypadku wystąpienia błędu: naciśnij przycisk 
ON/OFF, aby anulować i ponownie wprowadzić 
numer modelu.

• Przez 3 sekundy świeci się  i wprowa-
dzony numer modelu, a następnie wyłączą się.

• Naciśnij przycisk ON/OFF, żeby włączyć wyświetlacz pilota zdalnego sterowania. Upewnij się, że numer 
modelu został prawidłowo ustawiony.

 Etap 2 
1. Zapoznaj się z odpowiednią dokumentacją techniczną w celu potwierdzenia dostępnych funkcji danej jednostki wewnętrznej, a następnie przepro-

wadź odpowiednie ustawienia poprzez wyszukanie numeru modelu zgodnego ze wzorem dostępnych funkcji. 

2. Procedury ustawień są takie same jak wymienione w etapie 1. 

1.  Prędkość 
wentylatora  

2.Poruszanie się kierowni-
cy (sterowanie nawiewem 
powietrza w poziomie)  

14 ustawienia prędkości
23 ustawienia prędkości
32 ustawienia prędkości
4Ustalona prędkość wentylatora
1Funkcja nieaktywna

2Funkcja aktywna 
3.Kierownica 
(sterowanie 
nawiewem 
powietrza 
w poziomie)  

4.Tryb pracy  

1.Prędkość 
wentylatora  

2.Poruszanie się kierowni-
cy (sterowanie nawiewem 
powietrza w poziomie)  

Numer modelu

1Aktywna regulacja kierownicy/tryb Auto z oscylacjami

2Nieaktywna regulacja kierownicy/tryb Auto z oscylacjami

3Ustalony kierunek nawiewu powietrza
4Nieokreślony kierunek nawiewu powietrza (ustalony)

1Tryb chłodzenia/osuszania/Auto/wentylacji/ogrzewania

2Tryb chłodzenia/osuszania/wentylacji
3Tryb chłodzenia/osuszania/Auto/ogrzewania

4Tryb chłodzenia/osuszania/Auto/wentylacji/ogrzewania spalinowego/ogrzewania

5Tryb chłodzenia/wentylacji
6Tryb chłodzenia/Auto/wentylacji/ogrzewania
7Tryb chłodzenia/wentylacji/ogrzewania
8Tryb chłodzenia/osuszania/wentylacji/ogrzewania

14 ustawienia prędkości
23 ustawienia prędkości
32 ustawienia prędkości
4Ustalona prędkość wentylatora
1Funkcja nieaktywna

2Funkcja aktywna 

3.Kierownica 
(sterowanie 
nawiewem 
powietrza 
w poziomie)  

4.Tryb pracy  

1.Prędkość 
wentylatora  

2.Poruszanie się kierowni-
cy (sterowanie nawiewem 
powietrza w poziomie)  

Numer modelu

1Aktywna regulacja kierownicy/tryb Auto z oscylacjami

2Nieaktywna regulacja kierownicy/tryb Auto z oscylacjami

3Ustalony kierunek nawiewu powietrza
4Nieokreślony kierunek nawiewu powietrza (ustalony)
1Tryb chłodzenia/osuszania/Auto/wentylacji/ogrzewania

2Tryb chłodzenia/osuszania/wentylacji
3Tryb chłodzenia/osuszania/Auto/ogrzewania
4Tryb chłodzenia/osuszania/Auto/wentylacji/ogrzewania spalinowego/ogrzewania

5Tryb chłodzenia/wentylacji
6Tryb chłodzenia/Auto/wentylacji/ogrzewania
7Tryb chłodzenia/wentylacji/ogrzewania
8Tryb chłodzenia/osuszania/wentylacji/ogrzewania

14 ustawienia prędkości
23 ustawienia prędkości
32 ustawienia prędkości
4Ustalona prędkość wentylatora
1Funkcja nieaktywna

2Funkcja aktywna 

3.Kierownica 
(sterowanie 
nawiewem 
powietrza 
w poziomie)  

4.Tryb pracy  

1.Prędkość 
wentylatora  

2.Poruszanie się kierowni-
cy (sterowanie nawiewem 
powietrza w poziomie)  

Numer modelu

1Aktywna regulacja kierownicy/tryb Auto z oscylacjami

2Nieaktywna regulacja kierownicy/tryb Auto z oscylacjami

3Ustalony kierunek nawiewu powietrza
4Nieokreślony kierunek nawiewu powietrza (ustalony)
1Tryb chłodzenia/osuszania/Auto/wentylacji/ogrzewania

2Tryb chłodzenia/osuszania/wentylacji
3Tryb chłodzenia/osuszania/Auto/ogrzewania
4Tryb chłodzenia/osuszania/Auto/wentylacji/ogrzewania spalinowego/ogrzewania

5Tryb chłodzenia/wentylacji
6Tryb chłodzenia/Auto/wentylacji/ogrzewania
7Tryb chłodzenia/wentylacji/ogrzewania
8Tryb chłodzenia/osuszania/wentylacji/ogrzewania

14 ustawienia prędkości
23 ustawienia prędkości
32 ustawienia prędkości
4Ustalona prędkość wentylatora
1Funkcja nieaktywna

2Funkcja aktywna 

3.Kierownica 
(sterowanie 
nawiewem 
powietrza 
w poziomie)  

4.Tryb pracy  

1.Prędkość 
wentylatora  

2.Poruszanie się kierowni-
cy (sterowanie nawiewem 
powietrza w poziomie)  

Numer modelu

1Aktywna regulacja kierownicy/tryb Auto z oscylacjami

2Nieaktywna regulacja kierownicy/tryb Auto z oscylacjami

3Ustalony kierunek nawiewu powietrza
4Nieokreślony kierunek nawiewu powietrza (ustalony)
1Tryb chłodzenia/osuszania/Auto/wentylacji/ogrzewania

2Tryb chłodzenia/osuszania/wentylacji
3Tryb chłodzenia/osuszania/Auto/ogrzewania
4Tryb chłodzenia/osuszania/Auto/wentylacji/ogrzewania spalinowego/ogrzewania

5Tryb chłodzenia/wentylacji
6Tryb chłodzenia/Auto/wentylacji/ogrzewania
7Tryb chłodzenia/wentylacji/ogrzewania
8Tryb chłodzenia/osuszania/wentylacji/ogrzewania

14 ustawienia prędkości
23 ustawienia prędkości
32 ustawienia prędkości
4Ustalona prędkość wentylatora
1Funkcja nieaktywna

2Funkcja aktywna 

3.Kierownica 
(sterowanie 
nawiewem 
powietrza w 
poziomie)  

4.Tryb pracy  

Numer modelu

1Aktywna regulacja kierownicy/tryb Auto z oscylacjami

2Nieaktywna regulacja kierownicy/tryb Auto z oscylacjami

3Ustalony kierunek nawiewu powietrza
4Nieokreślony kierunek nawiewu powietrza (ustalony)
1Tryb chłodzenia/osuszania/Auto/wentylacji/ogrzewania

2Tryb chłodzenia/osuszania/wentylacji
3Tryb chłodzenia/osuszania/Auto/ogrzewania
4Tryb chłodzenia/osuszania/Auto/wentylacji/ogrzewania spalinowego/ogrzewania

5Tryb chłodzenia/wentylacji
6Tryb chłodzenia/Auto/wentylacji/ogrzewania
7Tryb chłodzenia/wentylacji/ogrzewania
8Tryb chłodzenia/osuszania/wentylacji/ogrzewania

1.Prędkość 
wentylatora  

2.Poruszanie się kierowni-
cy (sterowanie nawiewem 
powietrza w poziomie)  

3.Kierownica 
(sterowanie 
nawiewem  
 powietrza 
w pionie)

4.Tryb pracy  

14 ustawienia prędkości
23 ustawienia prędkości
32 ustawienia prędkości
4Ustalona prędkość wentylatora
1Funkcja nieaktywna

2Funkcja aktywna 

Numer modelu

1Aktywna regulacja kierownicy/tryb Auto z oscylacjami

2Nieaktywna regulacja kierownicy/tryb Auto z oscylacjami

3Ustalony kierunek nawiewu powietrza
4Nieokreślony kierunek nawiewu powietrza (ustalony)
1Tryb chłodzenia/osuszania/Auto/wentylacji/ogrzewania

2Tryb chłodzenia/osuszania/wentylacji
3Tryb chłodzenia/osuszania/Auto/ogrzewania
4Tryb chłodzenia/osuszania/Auto/wentylacji/ogrzewania spalinowego/ogrzewania

5Tryb chłodzenia/wentylacji
6Tryb chłodzenia/Auto/wentylacji/ogrzewania
7Tryb chłodzenia/wentylacji/ogrzewania
8Tryb chłodzenia/osuszania/wentylacji/ogrzewania

 Etap 3 
1. Zapoznaj się z odpowiednią dokumentacją techniczną w celu potwierdzenia dostępnych funkcji danej jednostki wewnętrznej, a następnie ręcznie 

przeprowadź indywidualne ustawienia krok po kroku, nie korzystając z tabeli modeli jednostek. 
2. Przeprowadź ustawienia indywidualnie ustawianych elementów, jeśli zachodzi konieczność.  

[Procedury ustawień] 
1. Naciśnij przycisk SET szpiczastym, ale nieostrym przedmiotem. 

Upewnij się, że wyświetlacz pilota wskazuje zatrzymanie pracy urządzenia. 
Zacznie pulsować  i zaświeci się numer modelu (3-cyfrowa liczba). 
(tryb wspólnego ustawienia pracy wielu urządzeń w punktach 1 i 2) 

2. Zapoznaj się z tabelą indywidualnie ustawianych elementów i przycisków, a następnie naciśnij tylko jeden 
raz przycisk odpowiadający indywidualnie ustawianemu elementowi. 
Wartość zostanie zmieniona i zaświeci się numer ustawienia. 
(W przypadku ustawiania numeru pary zacznie pulsować numer pary w oknie numeru ustawienia.) 

3. Przyciskami TEMP  wprowadź numer ustawienia. 
Na wyświetlaczu pojawią się ustawienia odpowiadające poszczególnym numerom ustawień. 
* Jeśli popełnisz błąd, naciśnij przycisk ON/OFF , aby anulować wszystkie indywidualne ustawienia i powró-

cić do punktu 1 powyżej (tryb wspólnego ustawienia pracy wielu urządzeń). Rozpocznij od punktu 2 powyżej. 
* Jeśli ustawienia elementów w trybie wspólnego ustawienia pracy wielu urządzeń zostaną przeprowadzone indy-

widualnie, na wyświetlaczu pojawi się numer modelu odpowiadający jednostce o tych samych wzorach funkcji. 
4. Powtórz punkty 2 i 3 powyżej, żeby przeprowadzić inne ustawienia. 
5.  Naciśnij przycisk SET, żeby zapisać ustawienia. Podświetlenie okna pojawi się na 3 sekundy, a następnie 

zniknie.
* Jeśli ustawienia elementów w trybie wspólnej pracy wielu urządzeń zostaną przeprowadzone indywidualnie, 

numer modelu zostanie automatycznie zmieniony. 

<Tabela indywidualnie ustawianych elementów i przycisków> (Wartości podkreślone oznaczają ustawienia początkowe.)  

Elementy do ustawienia 
Nr ustawienia prędkości 
wentylatora  

Poruszanie się kierownicy poziomej 
Kierownica pionowa  

Tryb pracy  

Sterowanie automatyczną regulacją prędkości wentylatora 

Ustawiona temperatura 
Wyświetlanie temperatury 
w skali Celsjusza/Fahrenheita 

Nr pary 
Model*1  

Przycisk 
FAN  

Numer ustawienia 
01: 4 ustawienia prędkości (bardzo niska, niska, średnia, wysoka) 02: 3 ustawienia prędkości (niska, średnia, wysoka) 
03: 2 ustawienia prędkości (niska, wysoka) 04: Ustalona prędkość wentylatora 

01: Funkcja nieaktywna 02: Funkcja aktywna 
01: Aktywna regulacja kierownicy/tryb Auto z oscylacjami 
02: Nieaktywna regulacja kierownicy/tryb Auto z oscylacjami 
03: Ustalony kierunek nawiewu powietrza  

01: Model wyposażony w pompę ciepła (tryb chłodzenia/osuszania/Auto/wentylacji/ogrzewania) 
02: Model pracujący wyłącznie w trybie chłodzenia (tryb chłodzenia/osuszania/wentylacji) 
03: Model wyposażony w pompę ciepła z nowym sterowaniem K (tryb chłodzenia/osuszania/Auto/ogrzewania) 
04: Ustawienie niedostępne 
05: Model pracujący wyłącznie w trybie chłodzenia (bez trybu osuszania) (tryb chłodzenia/wentylacji) 
06: Model wyposażony w pompę ciepła (bez trybu osuszania) (tryb chłodzenia/Auto/wentylacji/ogrzewania) 
07: Model wyposażony w pompę ciepła (bez trybu osuszania lub trybu Auto) (tryb chłodzenia/wentylacji/ogrzewania) 
08: Model wyposażony w pompę ciepła ze sterowaniem K (tryb chłodzenia/osuszania/wentylacji/ogrzewania) 
01: Funkcja nieaktywna 02: Funkcja aktywna 
01: Ustawienie dostępne 02: Ustawienie niedostępne 
01: °C 02: °F 

0 ~ 9 
01: Ustawienie standardowe (2 °F) 02: Ustawienie standardowe (1°F) 
03: Urządzenie serii SLIM pracujące w zakresie średnich temperatur 04: Urządzenie serii CITY MULTI pracujące w zakresie średnich temperatur 
05: Niska temperatura 06: RAC  

*1 Ustal ustawienie na „01”, jeśli przesyłasz sygnały do odbiornika sygnału pilota innego niż PAR-FA32MA.  

<Wyświetlanie indywidualnie ustawionych elementów> 
Wyświetlane informacje zmieniają się wraz ze zmianą numeru ustawienia. 
 Nr ustawienia prędkości wentylatora 1

 Poruszanie się kierownicy poziomej 2 
01: Funkcja nieaktywna 02: Funkcja aktywna 
Brak wskazania 

 Kierownica 3  

4  

2  

01: Aktywna regulacja kierownicy/tryb Auto z oscylacjami 02: Nieaktywna regulacja kierownicy/bez trybu Auto z oscylacjami 03: Ustalony kierunek nawiewu powietrza 
Brak wskazania

 Tryb pracy4 
01: Model wyposażony w pompę ciepła 02: Model pracujący wyłącznie w trybie chłodzenia 

CHŁODZENIE CHŁODZENIE 
OSUSZANIE OSUSZANIE 
Tryb AUTO 
NAWIEW NAWIEW 
OGRZEWANIE 

03: Model wyposażony w pompę ciepła ze sterowaniem K 04: Ustawienie niedostępne 
CHŁODZENIE 
DRY 
Tryb AUTO 

OGRZEWANIE 

05: Model pracujący wyłącznie w trybie chłodzenia (bez trybu osuszania) 06: Model wyposażony w pompę ciepła (bez trybu osuszania) 
CHŁODZENIE CHŁODZENIE 
 OSUSZANIE 
 Tryb AUTO 
NAWIEW NAWIEW 

07: Model wyposażony w pompę ciepła (bez trybu osuszania lub trybu Auto) 08: Model wyposażony w pompę ciepła ze sterowaniem K 
CHŁODZENIE CHŁODZENIE 

OSUSZANIE

NAWIEW NAWIEW 
OGRZEWANIE OGRZEWANIE  

 Sterowanie automatyczną regulacją prędkości wentylatora 5  Ustawiona temperatura 6
 01: Funkcja nieaktywna 02: Funkcja aktywna 01: Ustawienie dostępne 02: Ustawienie niedostępne

 Brak wskazania °F  
°C  

Brak wskazania  

 Wyświetlanie temperatury w skali Celsjusza i Fahrenheita (wskazanie wyświetlane w sekcji wyświetlania godzin zegara)  7 
01: °C 02: °F  

 Nr pary (wskazanie wyświetlane w oknie ustawionej temperatury 8
 0 ~ 9  

 Model (wskazanie wyświetlane w sekcji wyświetlania minut zegara) 9 
01: Ustawienie standardowe (2 °F) 02: Ustawienie standardowe (1 °F) 03: Urządzenie serii SLIM pracujące w zakresie średnich temperatur  

04: Urządzenie serii CITY MULTI pracujące w zakresie średnich temperatur 05: Niska temperatura 06: RAC  

5  

Numer ustawienia 

Numer modelu 

Przyciski TEMP 

Przycisk ON/OFF  

Przycisk SET  

1 8  

3  

Dopóki ustawienie „01” nie zostanie zmienione, ustawionej temperatury nie można zmienić ze skokiem o 1°F w przypadku wyboru „wskazania temperatury w skali Fahrenheita”. 

Ustawienie typu modelu umożliwia zdefiniowanie zakresu ustawionej temperatury zgodnie z poniższą tabelą.  

Usta-
wienie

01  

02  

03  

04  

05  

06  

Model

Model ze standardo-
wym ustawieniem 2°F 

Model ze standardo-
wym ustawieniem 1°F

Model pracujący w zakresie 
średnich temperatur  

Model pracujący przy 
niskiej temperaturze

Model RAC

Modele SLIM i CITY MULTI

Modele SLIM i CITY MULTI

Modele SLIM i CITY MULTI

Model SLIM  

Model CITY MULTI

–  

Skala Celsjusza/
Fahrenheita 

Skala Celsjusza
Skala Fahrenheita
Skala Celsjusza

Fahrenheita
Skala Celsjusza

Fahrenheita
Skala Celsjusza

Fahrenheita
Skala Celsjusza

Fahrenheita
Skala Celsjusza

Fahrenheita

Ustawienie ze 
skokiem

1 °C  
2 °F:  
1 °C  
1 °F  
1 °C  
1 °F  
1 °C  
1 °F  
1 °C  
1 °F  
1 °C  
1 °F  

Chłodzenie/
osuszanie

19 ~ 30 °C  
67 ~ 87 °F  
19 ~ 30 °C  
67 ~ 87 °F  
14 ~ 30 °C  
57 ~ 87 °F  
14 ~ 30 °C  
57 ~ 87 °F  
8 ~ 30 °C  
46 ~ 87 °F  

Ogrzewanie

17 ~ 28 °C  
63 ~ 83 °F  
17 ~ 28 °C  
63 ~ 83 °F  

6 
7 
9  

Tryb Auto

19 ~ 28 °C  
67 ~ 83 °F  
19 ~ 28 °C  
67 ~ 83 °F  

14 ~ 28 °C  
57 ~ 83 °F  
17 ~ 28 °C  
63 ~ 83 °F  
8 ~ 28 °C  
46 ~ 83 °F  

16 ~ 31 °C  
61 ~ 88 °F  

Ustawienie numeru pary
• Ustawienie numeru pary wymagane jest do sparowania 

wybranego odbiornika sygnału pilota i wybranego pilota 
zdalnego sterowania. Ustawienie nie jest wymagane, 
dopóki nie wystąpi konieczność przydzielenia określonej 
jednostki wewnętrznej do określonego pilota zdalnego 
sterowania. (Ustawienie fabryczne numeru pary odbior-
nika sygnału pilota i bezprzewodowego pilota zdalnego 
sterowania to „0.”) 

• Jeśli ustawienie jest wymagane, przeprowadź usta-
wienia w odbiorniku sygnału pilota i bezprzewodowym 
pilocie zdalnego sterowania zgodnie z tabelą po prawej 
stronie.  

Ustawienie numeru pary w bezprze-
wodowym pilocie zdalnego sterowania 

W przypadku systemu CITY MULTI
Ustaw przełącznik numeru pary w odbiorniku sygnału pilota.

Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji instalacji dostarczanej z odbiornikiem 
sygnału pilota.  

 Przykład ustawienia 
(1) Sterowanie wieloma urządzeniami w tym samym pomieszczeniu 

•  Ustawienie indywidualne 
Poszczególnymi jednostkami można sterować za pomocą 
oddzielnych pilotów zdalnego sterowania.  

„0”  

„0”  

„1”  

„1”  

„2”  

(2) Sterowanie wieloma urządzeniami w różnych pomieszczeniach  

„0”  
„0”  

„0”  
„0”  

„2”  

• Ustawienie sterowania urządzeń jednym pilotem 
Wszystkie jednostki wewnętrzne sterowane są jednym pilotem zdalnego sterowania  

„0”  

Ustaw ten sam numer w odbiorniku sygnału pilota 
i bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania, 
które znajdują się w tym samym pomieszczeniu. 
(Wykorzystaj ustawienie fabryczne, nie zmieniając 
go.)  

Sposób uruchomienie testowego

Przycisk ON/OFF

Przycisk FAN
Przycisk MODE

Przycisk TEST RUN

Przycisk VANE  

[Procedury ustawień] 
1. Włącz zasilanie. 
2. Naciśnij dwukrotnie przycisk .  

3. Naciśnij przycisk . 

4. Naciśnij przycisk . 
5. Naciśnij przycisk . 
6. Upewnij się, że wentylator jedno-

stki zewnętrznej pracuje.  

7. Naciśnij przycisk ON/OFF  lub 
naciśnij dwa razy przycisk . 

• Program 2-godzinny automatycznie zatrzyma uruchomienie testowe po 2 godzinach.  

 „0”  

„0”  

„0”  

* System uruchomi się po upływie 3 minut od włączenia zasilania. 
• Wyświetli się  i ustawienie trybu pracy. 
• Upewnij się, że wyświetlacz pilota wskazuje zatrzymanie pracy 

urządzenia. 
• Tryb pracy będzie zmieniał się na/z chłodzenia i ogrzewania.
Tryb chłodzenia: Sprawdź, czy wydmuchane jest chłodne powietrze. 
Tryb ogrzewania:  Sprawdź, czy wydmuchane jest ciepłe powietrze (upłynie 

nieco czasu zanim zostanie wydmuchane ciepłe powietrze). 
• Upewnij się, że zmienia się prędkość wentylatora. 
• Sprawdź, czy automatyczne ustawianie kierownic działa normalnie. 
• Jednostka zewnętrzna kontroluje swoją wydajność poprzez sterowanie 

prędkością wentylatora. W zależności od temperatury zewnętrznego 
powietrza wentylator pracuje z niską prędkością i utrzymuje ją dopóki 
dysponuje wystarczającą mocą. Nawet jeśli wentylator zatrzyma się 
lub zacznie obracać w przeciwnym kierunku, nie oznacza to usterki. 

• Uruchomienie testowe zostanie anulowane. 

Wskaźnik pracy i sygnał dźwiękowy
Poniższa sekcja opisuje wskaźnik pracy i sygnał dźwiękowy na odbiorniku sygnału pilota. 
<Jeśli zostaną odebrane sygnały pracy z bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania> 
Potwierdzenie sygnałem dźwiękowym, które oznacza odbiór sygnału: krótki sygnał dźwiękowy 
Wskaźnik pracy Podczas pracy urządzenia: wskaźnik wyłączy się 3 razy ze skokiem 0,1 sekundy. 

Przy zatrzymanej pracy urządzenia: wskaźnik włączy się 3 razy ze skokiem 0,1 sekundy. 

<Jeśli działa bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania w przypadku scentralizowanego sterowania jednostkami> 
W przypadku zablokowania sterowania lokalnego przez system scentralizowanego sterowania, w zależności od ustawień, mogą być zablokowane 
przyciski ON/OFF, wyboru trybu pracy lub ustawienia temperatury na pilocie zdalnego sterowania. 
Potwierdzenie sygnałem dźwiękowym, które oznacza odbiór sygnału: 2 przerywane sygnały dźwiękowe 
Wskaźnik pracy Podczas pracy urządzenia: wskaźnik wyłączy się 3 razy ze skokiem 0,25 sekundy. 

Przy zatrzymanej pracy urządzenia: wskaźnik włączy się 3 razy ze skokiem 0,25 sekundy. 

<Jeśli ustawiona temperatura została wyregulowana (dotyczy wyłącznie odbiornika sygnału pilota PAR-FA32MA)> 
Jeśli ustawienie modelu na bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania nie odpowiada rzeczywistemu typowi modelu podłączonej jednostki we-
wnętrznej, odbiornik sygnału pilota przeprowadzi korekcję ustawionej temperatury dla jednostki wewnętrznej. W takim przypadku odbiornik sygnału 
pilota przeprowadzi poniższe operacje. 
Potwierdzenie sygnałem dźwiękowym, które oznacza odbiór sygnału: 2 przerywane sygnały dźwiękowe 
Wskaźnik pracy Podczas pracy urządzenia: wskaźnik wyłączy się 3 razy ze skokiem 0,25 sekundy. 

Przy zatrzymanej pracy urządzenia: wskaźnik włączy się 3 razy ze skokiem 0,25 sekundy.  

Warunki
Odbiór sygnału z bezprzewodowego pilota zdalnego ste-
rowania, który odpowiada ustawionej temperaturze spoza 
zakresu ustawień  

Odbiór sygnału z bezprzewodowego pilota zdalnego 
sterowania odpowiadający parzystej wartości temperatury 
w skali Fahrenheita, jeśli podłączona jednostka wewnętrz-
na nie jest kompatybilna z ustawieniem temperatury 
ze skokiem o 1°F.  

Działania odbiornika sygnału pilota
Ustawienie temperatury zostanie skorygowane do wartości maksymalnej lub minimalnej ustawialnego 
zakresu temperatury i ustawione w jednostce wewnętrznej. 
Przykład: Jeśli zakres ustawienia temperatury dla jednostki wewnętrznej pracującej w trybie chłodzenia 
wynosi od 19°C do 30°C i zostaną odebrane sygnały ustawienia temperatury w trybie chłodzenia na 17°C 
z bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania. 
(Działania) Odbiornik sygnału pilota odczyta temperaturę jako 19°C i ustawi ją w jednostce wewnętrznej.) 
Parzyste wartości temperatury w skali Fahrenheita zostaną zmienione na nieparzyste wartości temperatury 
w skali Fahrenheita i ustawione w jednostce wewnętrznej. 
Przykład: Odbiór sygnału z bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania odpowiadający 78°F, jeśli podłą-
czona jednostka wewnętrzna nie jest kompatybilna z ustawieniem temperatury ze skokiem o 1°F. 
(Działania) Odbiornik sygnału pilota odczyta temperaturę 78°F jako 77°F i ustawi ją w jednostce wewnętrznej.  

<W przypadku wystąpienia problemu> 
Wskaźnik pracy zacznie pulsować sygnalizując wystąpienie problemu z klimatyzatorem. W takim przypadku należy wyłączyć zasilanie klimatyzatora 
i skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia. Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. 

<Przeprowadzenie samosprawdzania> 
Zapoznaj się z opisem w sekcji 8 „Samosprawdzanie”.

<Obsługa przycisku pracy w trybie awaryjnym na odbiorniku sygnału pilota> 
Potwierdzenie sygnałem dźwiękowym, które oznacza odbiór sygnału: Brak 
Wskaźnik pracy Podczas pracy urządzenia: Nie świeci się 

Przy zatrzymanej pracy urządzenia: Świeci się 
Jeśli sterowanie lokalne jest zablokowane, funkcje pilota zdalnego sterowania pozostają nieaktywne.  

Samosprawdzanie
Poniższe procedury stosują się do klimatyzatorów serii CITY MULTI. 
(Poniższych procedur nie można przeprowadzić w przypadku wystąpienia błędu w klimatyzatorze.) 

[Procedury obsługi] 
1. Naciśnij dwukrotnie przycisk .  

Wskazanie adresu 
czynnika chłodniczego 
Wskazanie CHECK 

Przyciski TEMP 

Przycisk ON/OFF

Przycisk h 
Przycisk CHECK  

<Wyświetlanie kodów kontrolnych> 

Błąd jednostki wewnętrznej 
Błędy niepowiązane z jednostką wewnętrzną 
Brak historii błędów 
Brak odpowiedniej jednostki  

Opis błędu

2. Naciśnij przyciski  TEMP  .  

3. Skieruj pilota zdalnego sterowania na odbiornik 
sygnału pilota i naciśnij przycisk  .  

4. Skieruj pilota zdalnego sterowania na odbiornik 
sygnału pilota i naciśnij przycisk ON/OFF  .  

Sygnał dźwiękowy 
Sygnał dźwiękowy × n razy 

2 krótkie sygnały dźwiękowe × n razy 
Brak wskazania

3 przerywane sygnały dźwiękowe

Wskaźnik pracy

*  Zaświeci się  i zacznie pulsować adres czynnika 
chłodniczego „00”. 

• Upewnij się, że wyświetlacz pilota wskazuje zatrzy-
manie pracy urządzenia. 

• Wybierz adres czynnika chłodniczego jednostki 
wewnętrznej do samosprawdzenia. 

• Jeśli problem z podłączonym klimatyzatorem 
zostanie wykryty, odbiornik sygnału pilota wyemituje 
przerywany sygnał dźwiękowy i na wskaźniku pracy 
zacznie pulsować kod kontrolny. 

• Tryb sprawdzania zostanie anulowany.  

1 sekunda × n razy 
(0,4 sekundy + 0,4 sekundy) × n razy

Nie świeci się
Nie świeci się

UWAGI: 
Szczegółowe informacje na temat ko-
dów błędów można znaleźć w instruk-
cji dostarczonej z klimatyzatorem.

Liczba sygnałów dźwiękowych i impulsów wskaźnika pracy 
Odbiornik sygnału pilota wyemituje sygnał dźwiękowy, a wskaźnik pracy zacznie pulsować określoną liczbę razy w zależności od kodu błędu odebranego z jednostki wewnętrznej.  

Liczba sygnałów dźwiękowych/impulsów świetlnych
8  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
9  

Kod błędu jednostki CITY MULTI
0000 ~ 0999  
1000 ~ 1999  
2000 ~ 2999  
3000 ~ 3999  
4000 ~ 4999  
5000 ~ 5999  
6000 ~ 6999  
7000 ~ 7999  

8000 i więcej  

Opis błędu
Błąd systemu integracji lub spalania  
Błąd systemu czynnika chłodniczego 
Błąd systemu wodnego 
Błąd systemu powietrznego 
Jednostka, błąd instalacji elektrycznej  
Błąd czujnika  
Błąd systemu komunikacji  
Błąd systemu  
Brak błędów  

Produkt został opracowany z myślą o użytkowaniu w warunkach mieszkalnych, firmach i w lekkim przemyśle. 
Opisywane urządzenie jest zgodne z następującymi przepisami UE: 
• Dyrektywa zgodności elektromagnetycznej 89/336/EEC  
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Tabela numerów modeli

Tabela numerów modeli

01: 4 ustawienia prędkości 02: 3 ustawienia prędkości 03: 2 ustawienia prędkości 04: Ustalona prędkość wentylatora


