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Tato instala ní p íru ka popisuje zp sob instalace vzdálené ídicí jednotky MA pro pou�ití se systémem klimatizace budov Mitsubishi, 
vnit ními klimatiza ními jednotkami CITY MULTI s p ímým expandováním (typ "-A" a nov j�í) a kompaktní klimatiza ní jednotkou Mitsubishi 
Mr. SLIM. 
P ed zahájením montá�e p e t te tuto instala ní p íru ku a soubory na disku CD-ROM, které jsou dodávané se vzdálenou ídicí jednotkou. 
Nebudete-li se ídit t mito pokyny, m �e dojít k po�kození za ízení.
Informace, které nejsou uvedené v této p íru ce, naleznete v souborech na disku CD-ROM, který je dodávaný se vzdálenou ídicí 
jednotkou.
Jsou-li soubory ne itelné, obra te se prosím na svého prodejce.
Zp sob elektrického p ipojení a instalace klimatiza ních jednotek naleznete v instala ní p íru ce. 
Po provedení instalace p edejte tuto p íru ku u�ivatel m.

1. Bezpe nostní upozorn ní
� P ed montá�í si pe liv  p e t te následující bezpe nostní upozorn ní.
� Tato upozorn ní dodr�ujte za ú elem zaji�t ní bezpe nosti.

� Po p e tení p edejte tuto p íru ku koncovému u�ivateli pro dal�í pou�ití.
� Uchovejte tuto p íru ku pro dal�í pou�ití a v p ípad  pot eby do ní nahlédn te. K této p íru ce musí mít p ístup osoby, které jednotku 

opravují nebo m ní její umíst ní. Tuto p íru ku je nutné p edávat v�em budoucím u�ivatel m.

 VÝSTRAHA

 UPOZORN NÍ

 VÝSTRAHA Ozna uje nebezpe í usmrcení nebo vá�ného zran ní.

 UPOZORN NÍ Ozna uje nebezpe í vá�ného zran ní nebo po�kození konstrukce.

 Obecné upozorn ní

WT07913X01CZ

ídicí systém CITY MULTI
a klimatiza ní za ízení Mitsubishi Mr. SLIM 

Vzdálená ídicí jednotka MA     PAR-32MAAG
Instala ní p íru ka Ur eno prodejc m a dodavatel m

<P eklad p vodních pokyn >

Ve�keré elektrické práce musí provád t kvalifikovaný technik.

Jednotku neinstalujte do míst s p ítomným velkým mno�stvím olej , 
par, organických rozpou�t del nebo korozivních plyn  (nap íklad sirné 
plyny), ani do míst, kde se asto pou�ívají kyselé / zásadité roztoky 
nebo spreje. Tyto látky mohou ovlivnit výkon jednotky nebo zp sobit 
korozi jistých sou ástí jednotky s mo�ným následkem elektrického 
úrazu, poruchy, vzniku kou e nebo po�áru.

ídicí jednotku neoplachujte vodou ani jinou kapalinou, aby nedo�lo ke 
zkratu, k úniku proudu, úrazu elektrickým proudem, poruchám, ke 
vzniku kou e nebo po�áru.

Nedotýkejte se spína  nebo tla ítek ani jiných elektrických sou ástí 
mokrýma rukama, aby nedo�lo k úrazu elektrickým proudem, 
poruchám, ke vzniku kou e nebo po�áru.

Aby bylo sní�eno nebezpe í úrazu nebo zásahu elektrickým proudem, 
p ed rozst íkáním chemického produktu kolem ídicí jednotky tuto 
jednotku vypn te a zakryjte.

Aby bylo sní�eno nebezpe í úrazu nebo zásahu elektrickým proudem, 
p ed i�t ním, provád ním údr�by nebo kontroly ídicí jednotku p esta te 
pou�ívat a vypn te p ívod elektrické energie.

Správn  nainstalujte v�echny pot ebné kryty, aby do ídicí jednotky 
nepronikly vlhkost a prach. Usazený prach a voda m �e zp sobit úraz 
elektrickým proudem, vznik kou e nebo po�áru.

P i provád ní instalace, kontroly nebo opravy ídicí jednotky z d vodu 
sní�ení nebezpe í poran ní nedovolte, aby se v blízkosti nacházely d ti.

Aby bylo sní�eno nebezpe í vzniku po�áru nebo exploze, k ídicí 
jednotce neumís ujte �ádné vzn tlivé materiály a v její blízkosti 
nepou�ívejte vzn tlivé spreje.

Aby bylo sní�eno nebezpe í po�kození ídicí jednotky, nest íkejte 
p ímo na ídicí jednotku �ádné prost edky na hubení hmyzu ani jiné 
vzn tlivé spreje.

Nedotýkejte se panel , spína  nebo tla ítek �pi atými nebo ostrými 
p edm ty, aby nedo�lo k úrazu elektrickým proudem nebo poru�e.

Vyhn te se kontaktu s ostrými hranami ur itých ástí, aby nedo�lo k 
poran ní nebo úrazu elektrickým proudem.

Na sklen né ásti netla te nadm rnou silou, abyste se neporanili o sklo.

Pro sní�ení nebezpe í poran ní pou�ívejte p i práci na ídicí jednotce 
ochranné prost edky.
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 VÝSTRAHA

 UPOZORN NÍ

 VÝSTRAHA

 UPOZORN NÍ

 VÝSTRAHA                                                                              UPOZORN NÍ

 

 Opat ení b hem instalace

 Opat ení b hem instalace elektrického vedení

 Opat ení týkající se p emíst ní nebo opravy ídicí jednotky

 Dopl ující upozorn ní

ídicí jednotku neinstalujte do míst, kde hrozí nebezpe í úniku 
vzn tlivých plyn . Dojde-li k nahromad ní vzn tlivého plynu v blízkosti 
ídicí jednotky, m �e dojít k zapálení a následnému po�áru nebo 

explozi.

Obalové materiály likvidujte správným zp sobem. Plastové pytle 
p edstavují pro d ti nebezpe í udu�ení.

P ijm te p íslu�ná bezpe nostní opat ení pro p ípad zem t esení, aby 
ídicí jednotka nemohla zp sobit zran ní.

Aby nedo�lo ke zran ní, instalujte ídicí jednotku na plochý a 
dostate n  silný povrch, který je schopen nést její hmotnost.

Aby nedo�lo ke zkratu, k úniku proudu, úrazu elektrickým proudem, 
poruchám, ke vzniku kou e nebo po�áru, ídicí jednotku neinstalujte do 
místa, které je vystaveno vliv m vody, nebo do prost edí s vysokou 
kondenzací.

ídicí jednotku musí instalovat jen kvalifikované osoby podle pokyn  
uvedených v instala ní p íru ce.
Nesprávné provedení instalace m �e zp sobit úraz elektrickým 
proudem nebo po�ár.

Pokud p ipev ujete kryt a vrchní plá�  ke spodnímu plá�ti, zatla te na 
n j tak, aby zapadly do polohy. Nejsou-li bezpe n  zaji�t né v poloze, 
mohou spadnout a zp sobit zran ní, po�kození ídicí jednotky nebo 
poruchu.

Aby bylo sní�eno nebezpe í po�kození ídicí jednotky, vzniku poruch, 
kou e nebo po�áru, nep ipojujte silnoproudý kabel k signálové 
svorkovnici.

Kabely správn  zajist te v poloze a vytvo te v nich dostate nou v li tak, 
aby nebyly na svorkovnice vyvíjeny �ádné síly. Nesprávn  p ipojené kabely 
se mohou p eru�it, p eh át a zp sobit vznik kou e nebo po�áru.

P ed provád ním elektrické instalace vypn te hlavní p ívod proudu, 
aby nedo�lo k poran ní nebo úrazu elektrickým proudem.

Ve�keré elektrické práce musí provád t kvalifikovaný technik v souladu 
s místními p edpisy, normami a pokyny, které jsou uvedené v instala ní 
p íru ce. Nedostate ná kapacita napájecího obvodu nebo nesprávn  
provedená elektrická instalace m �e vést k poru�e, úrazu elektrickým 
proudem, vzniku kou e nebo po�áru.

K eliminaci rizika úniku proudu, p eh ívání, vzniku kou e nebo po�áru 
pou�ijte správn  dimenzované kabely s odpovídajícím p ípustným 
proudovým zatí�ením. 

Pro sní�ení nebezpe í úrazu elektrickým proudem, vzniku zkratu nebo 
závad se nesmí kousky drát  a od ezky plá�t  kabel  nacházet ve 
svorkovnici.

Aby nedo�lo ke zkratu, k úniku proudu, úrazu elektrickým proudem 
nebo poruchám, nesmí kabely p ijít do kontaktu s bo ními ástmi ídicí 
jednotky.

Mezeru mezi kabely a p ístupovými kabelovými otvory ut sn te 
tmelem, aby bylo eliminováno nebezpe í úrazu elektrickým proudem, 
vzniku poruch, kou e nebo po�áru.

ídicí jednotku m �e opravovat nebo p emís ovat jen kvalifikovaná osoba. 
ídicí jednotku nedemontujte ani neupravujte. Nesprávná instalace nebo 

oprava m �e vést ke zran ní, úrazu elektrickým proudem nebo po�áru.

Pro sní�ení nebezpe í vzniku zkratu, úrazu elektrickým proudem nebo 
závady se nedotýkejte obvodové desky nástroji ani rukama a 
nedovolte, aby na obvodové desce do�lo k nahromad ní prachu.

Pro instalaci, kontrolu nebo opravu ídicí jednotky pou�ívejte jen 
správné nástroje, aby nedo�lo k po�kození ídicí jednotky.

Tato ídicí jednotka je ur ena k pou�ití výhradn  se systémem ízení 
budovy (Building Management System) spole nosti Mitsubishi Electric. 
Pou�ití této ídicí jednotky s jinými systémy nebo pro jiné ú ely m �e 
vést ke vzniku závad.

P i instalaci klimatiza ních jednotek do nemocnic nebo za ízení se 
systémy radiokomunikace p ijm te taková opat ení, aby nedocházelo k 
ru�ení elektrickým �umem. Invertor, vysokofrekven ní léka ská 
za ízení, bezdrátová komunika ní za ízení a silnoproudé generátory 
mohou zp sobit poruchu systému klimatizace. Klimatiza ní systém 
m �e také vytvá ením elektrického �umu nep ízniv  ovlivnit funkci 
za ízení tohoto typu.

Aby nedo�lo k poruchám, nevytvá ejte spole né svazky silnoproudých 
kabel  a signálových kabel  a neumís ujte je do stejných kovových 
elektroinstala ních trubek.

Pro p edcházení poruchám neodstra ujte ochrannou fólii nebo 
obvodovou desku z plá�t . 

Nedotahujte �rouby nadm rnou silou, aby nedo�lo k po�kození ídicí 
jednotky. 

Pou�ívejte plochý �roubovák o �í ce ploché ásti 4 a� 7 mm (5/32-9/32 
palce). �roubovákem s u��í nebo �ir�í plochou koncovou ástí se 
m �e po�kodit plá�  ídicí jednotky.

Neotá ejte �roubovákem silou, je-li jeho konec vlo�ený v drá�ce, aby 
nedo�lo k po�kození plá�t  ídicí jednotky. 

Pro i�t ní ídicí jednotky nepou�ívejte benzín, edidlo ani chemickou 
ut rku, aby nedo�lo ke zm n  zabarvení. Chcete-li ídicí jednotku 
vy istit, ot ete ji jemným textilem namo eným ve vod  s jemným 
isticím prost edkem, poté isticí prost edek ot ete vlhkým had íkem a 

vodu ot ete suchým had íkem. 
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Po i te si ochranu proti statické elekt in , aby nedo�lo k po�kození 
ídicí jednotky.

Pro p ipojování kabel  ke svorkovnici nepou�ívejte �pi ky pro 
nepájené spoje. �pi ky pro nepájené spoje mohou p ijít do styku s 
obvodovou deskou a zp sobit poruchy nebo po�kození krytu ídicí 
jednotky.

Do krytu ídicí jednotky nevytvá ejte otvory, aby nedo�lo k po�kození 
ídicí jednotky.

Vzdálenou ídicí jednotku neinstalujte do p ímého slune ního sv tla 
nebo do míst, kde okolní teplota m �e p esáhnout 40°C (104°F) nebo 
klesnout pod hranici 0°C (32°F), aby nedo�lo k deformaci nebo závad .

Toto za ízení nesmí pou�ívat osoby (v etn  d tí) se sní�enou fyzickou, 
smyslovou nebo du�evní schopností, bez dostate ných zku�eností a 
znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly pro�koleny o 
pou�ívání za ízení osobou, která nese za jejich bezpe nost 
odpov dnost.
D ti musí být pod dohledem, aby bylo zaru eno, �e si se za ízením 
nebudou hrát.

ídicí jednotku neinstalujte na dví ka ovládacího panelu. 
Vibrace nebo ot esy s ídicí jednotkou mohou jednotku po�kodit nebo 
zp sobit její pád.

Kabely upevn te v polohách prost ednictvím svorek, aby nebyla 
vyvíjena nep im ená síla na svorkovnici a nedo�lo k p etr�ení kabelu.  

Nev �te horní kryt ídicí jednotky za kabel, aby nedo�lo k p etr�ení 
kabelu a poru�e.

P edpokládaní u�ivatelé za ízení jsou odborníci nebo �kolení u�ivatelé 
v dílnách, v lehkém pr myslu nebo na farmách nebo laici pro komer ní 
ú ely.

Je-li napájecí kabel po�kozený, musí jej z d vodu bezpe nosti vym nit 
výrobce, jeho servisní zástupce nebo obdobn  kvalifikované osoby.
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2. Po�adavky na systém

Vá� po íta  musí spl ovat následující po�adavky na spu�t ní Softwaru pro orientaci v p íru kách.
[PC]    Kompatibilní s PC/AT
[Procesor] Core2 Duo 1,66 GHz nebo rychlej�í (doporu uje se Core2 Duo 1,86 GHz nebo rychlej�í)

Pentium D 1,7 GHz nebo rychlej�í (doporu uje se Pentium D 3,0 GHz nebo rychlej�í)
Pentium M 1,7 GHz nebo rychlej�í (doporu uje se Pentium M 2,0 GHz nebo rychlej�í)
Pentium 4  2,4 GHz nebo rychlej�í (doporu uje se Pentium 4 2,8 GHz nebo rychlej�í)
* Pro spu�t ní Softwaru pro orientaci v p íru kách v systému Windows Vista nebo nov j�ím je vy�adován procesor Core2 

Duo nebo rychlej�í.
[RAM] Windows Vista nebo nov j�í: minimum 1 GB (doporu uje se 2 GB nebo více) 

Windows XP: minimum 512 MB (doporu uje se 1 GB nebo více)
[Prostor na pevném disku] minimum 1 GB (dostupný prostor)

* Windows Vista nebo nov j�í: Dostupný prostor na disku, na n m� se nachází slo�ka Dokumenty 
* Windows XP: Dostupný prostor na disku, kde je slo�ka Moje dokumenty

[Rozli�ení] SVGA 800 × 600 nebo lep�í
[OS]    Windows8/Pro/Enterprise (doporu uje se verze Pro)

Windows7 Ultimate/Enterprise/Professional/Home Premium Service Pack1 (doporu uje se verze Professional)
Windows Vista Ultimate/Business/Home Basic Service Pack 1 (doporu uje se verze Business)
Windows XP Professional/Home Edition Service Pack 2 nebo Service Pack 3 (doporu uje se verze Professional)

[Po�adovaný software]    Windows8: Adobe Reader 11.0.2 nebo nov j�í (nelze pou�ít software Windows te ka, p edinstalovaný v 
systému Windows8.)

Windows7: Adobe Reader 10.1.0 nebo nov j�í
Windows XP a Windows Vista: Adobe Reader 8.1.3 nebo nov j�í
* Software pro prohlí�ení soubor  PDF

�Windows�, �Windows XP�, �Windows Vista�, �Windows7� a �Windows8� jsou registrované ochranné známky spole nosti Microsoft 
Corporation.
�Adobe Reader� a  �Adobe Acrobat� jsou registrované obchodní známky spole nosti Adobe Systems Incorporated.
�Core2 Duo� a �Pentium� jsou registrované obchodní známky spole nosti Intel Corporation.

3. Názvy sou ástí a dodávaných díl
V balení jsou obsa�ené následující díly.

 VÝSTRAHA
Disk CD-ROM, který se dodává s p ístrojem, m �e být p ehráván pouze v jednotce CD nebo DVD. 
Nep ehrávejte tento disk CD-ROM na p ehráva ích zvukových disk  CD, proto�e by to mohlo vést k 
po�kození va�eho sluchu nebo reproduktor .

*4 P ední kryt (*1) je p i dodávce ji� namontovaný na vrchním plá�ti (*2).
*5 Kabel vzdálené ídicí jednotky není sou ástí.

Název dílu Mno�ství Vzhled 

Vzdálená ídicí jednotka (P ední kryt) 1 Pravý obrázek *1

Vzdálená ídicí jednotka (Vrchní plá� ) 1 Pravý obrázek *2

Vzdálená ídicí jednotka (Spodní plá� ) 1 Pravý obrázek *3

K í�ový �roub s p lkulovou hlavou M4 x 30 2

Vrut 4,1 x 16 
(pro montá� p ímo na st nu) 2

Instala ní p íru ka (tato p íru ka) 1

Jednoduchý návod k obsluze 1

disk CD-ROM 
(Instruk ní a instala ní p íru ka) 1

*4

Spodní plá�  *3

Vrchní plá�  *2P ední kryt *1
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4. Díly dostupné ve specializovaném obchod  / po�adované nástroje
(1) Díly dostupné ve specializovaném obchod  

Následující díly jsou dostupné v místních specializovaných obchodech.

(2) Nástroje dostupné ve specializovaném obchod  
� �roubovák s plochým hrotem (�í ka: 4-7 mm (5/32-9/32 palce)) nebo deskový servisní nástroj ( ást . R61008235)
� �típací kle�t
� R zné pot ebné ná adí

5. Výb r místa instalace
Tato vzdálená ídicí jednotka je ur ená k instalaci na st nu. Lze ji nainstalovat do vypína ové krabice nebo p ímo na st nu. Jestli�e 
provádíte montá� p ímo na st nu, vodi e lze p ivést ze zadní nebo horní ásti vzdálené ídicí jednotky.
(1) Výb r místa instalace

Vzdálenou ídicí jednotku (spínací sk í ) nainstalujte do místa, které spl uje následující podmínky.
(a) Místo pro p ipojení k vnit ní jednotce s automaticky klesajícím panelem, kde mohou osoby kontrolovat funkci automaticky 

klesajícího panelu vnit ní jednotky a zárove  obsluhovat vzdálenou ídicí jednotku (zp sob ovládání automaticky klesajícího panelu 
viz Instruk ní p íru ka vnit ní jednotky).

(b) Plochý povrch
(c) Místo, kde m �e vzdálená ídicí jednotka m it p esnou vnit ní teplotu

idla pro sledování vnit ní teploty se nachází na vnit ní jednotce a na vzdálené ídicí jednotce. Jestli�e idlo na vzdálené ídicí 
jednotce sleduje pokojovou teplotu, hlavní vzdálená ídicí jednotka sleduje pokojovou teplotu. Je-li pou�ito idlo na vzdálené ídicí 
jednotce, postupujte dle pokyn  ní�e.
� Aby bylo mo�né sledovat p esnou vnit ní teplotu, nainstalujte vzdálenou ídicí jednotku do vzdálenosti od p ímého slune ního 

sv tla, zdroj  tepla a výstupu p ivád ného vzduchu klimatiza ní jednotky.
� Vzdálenou ídicí jednotku nainstalujte do místa, kde idlo m �e m it pr m rnou pokojovou teplotu.
� Vzdálenou ídicí jednotku nainstalujte do místa, kde nejsou vedené �ádné kabely v blízkosti teplotního idla ídicí jednotky. 

(Jsou-li v míst  vedené kabely, idlo nem �e poskytovat p esné m ení vnit ní teploty.)

Název dílu Mno�ství Poznámky

Dvojitá vypína ová krabice 1

Není t eba pro montá� p ímo na st nuTenká kovová elektroinstala ní trubka Pot ebné

Pojistná matice a pr chodka Pot ebné

Kabelový kryt Pot ebné Vy�adovaný pro vedení kabelu vzdálené ídicí jednotky po zdi

Tmel Dostate né

Svorníková kotva Pot ebné

Kabel vzdálené ídicí jednotky
(Pou�ijte 0,3 mm2 (AWG22) 2�ilový oplá�t ný kabel.) Pot ebné

(2) Instala ní prostor
Kolem vzdálené ídicí jednotky ponechejte prostor znázorn ný na obrázku vpravo, bez 
ohledu na to, zda je ídicí jednotka nainstalovaná ve vypína ové krabici, nebo p ímo na 
st n . V nedostate ném prostoru nebude snadné ídicí jednotku demontovat.
Také ponechejte prostor p ed vzdálenou ídicí jednotkou k její obsluze.

Deskový servisní 
nástroj

ídicí jednotku neinstalujte do místa, kde bude zna ný rozdíl mezi 
teplotou plochy ídicí jednotky a aktuální pokojovou teplotou. 
Je-li teplotní rozdíl p íli� vysoký, nem �e docházet k p esnému 
ízení pokojové teploty. 

Aby nedo�lo ke zkratu, k úniku proudu, úrazu elektrickým 
proudem, poruchám, ke vzniku kou e nebo po�áru, ídicí jednotku 
neinstalujte do místa, které je vystaveno vliv m vody, nebo do 
prost edí s vysokou kondenzací.

Vzdálenou ídicí jednotku neinstalujte do p ímého slune ního 
sv tla nebo do míst, kde okolní teplota m �e p esáhnout 40°C 
(104°F) nebo klesnout pod hranici 0°C (32°F), aby nedo�lo k 
deformaci nebo závad .

Abyste sní�ili riziko poruch a po�kození dálkového ovláda e, 
vyvarujte se jeho instalace na elektricky vodivý povrch, jako je 
nelakovaný plech.

D le�ité

30
(1-3/16)

30
(1-3/16)

30 (1-3/16)

120 (4-3/4)

Vn j�í rozm ry 
vzdálené ídicí jednotky

Teplotní 
idlo

jednotka: mm (palce)

Minimální po�adovaný prostor
kolem vzdálené ídicí jednotky
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6. Montá�ní a elektroinstala ní práce

4 Kabel vzdálené øídicí jednotky pøipojte ke svorkovnici na spodním plá�ti.
Odstra te 6 mm plá�t  kabelu vzdálené ídicí jednotky (viz obrázek ní�e) a protáhn te kabel ze zadní strany spodního plá�t . 
Protáhn te kabel k p ední ásti spodního plá�t  tak, aby nebyla viditelná odizolovaná ást kabelu za spodním plá�t m. Kabel 
vzdálené ídicí jednotky p ipojte ke svorkovnici na spodním plá�ti.

(1) Montá�ní práce
ídicí jednotku lze nainstalovat do vypína ové krabice nebo p ímo na st nu. 

Instalaci prove te p esn  podle postupu.
1 Vyvrtejte otvor do zdi.

■ Instalace pou�itím vypínaèové krabice
� Vyvrtejte otvor do zdi a na st nu upevn te vypína ovou krabici.
� Ke krabici p ipojte elektroinstala ní trubku.

■ Instalace pøímo na stìnu
� Vyvrtejte otvor do zdi a protáhn te jím kabel.

2 Pøístupový kabelový otvor utìsnìte tmelem.
■ Instalace pou�itím vypínaèové krabice

� P ístupový otvor kabelu vzdálené ídicí jednotky ut sn te tmelem ve 
spojení vypína ové krabice a elektroinstala ní trubky.

3 P ipravte si spodní plá�  vzdálené ídicí jednotky.

■ Instalace pøímo na stìnu
� Tmelem ut sn te otvor, kterým je prota�ený kabel.

Mezeru mezi kabely a p ístupovými kabelovými otvory ut sn te 
tmelem, aby bylo eliminováno nebezpe í úrazu elektrickým 
proudem, vzniku poruch, kou e nebo po�áru.

St na
Elektroinst
ala ní 
trubka

Pojistná matice
Vypína ová 
krabice

Ut snit mezeru 
tmelem.

Kabel 
vzdálené ídicí jednotky

Pr chodka

Spodní plá�P ední kryt a vrchní plá�

10 (13/32)

6 (1/4)

jednotka: mm (palce)

Plá�

Protáhn te oplá�t nou 
ást kabelu k p ední ásti.

Protáhnout kabel.

Vp edu Vzadu

2�ilový vodi  nesmí být na 
zadní stran  viditelný.

P ipojit kabel.
(nepolarizovaný)

Kabel p ipojte tak, 
aby nedo�lo k 
prora�ení plá�t  
kabelu.

Pro sní�ení nebezpe í úrazu elektrickým proudem, vzniku zkratu 
nebo závad se nesmí kousky drát  a od ezky plá�t  kabel  
nacházet ve svorkovnici.

D le�ité

Pro p ipojování kabel  ke svorkovnici nepou�ívejte �pi ky pro 
nepájené spoje.
�pi ky pro nepájené spoje mohou p ijít do styku s obvodovou 
deskou a zp sobit poruchy nebo po�kození krytu ídicí jednotky.

Ut snit mezeru tmelem.

Navést kabel za vzdálenou 
ídicí jednotku.

Kabel vzdálené 
ídicí jednotky
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5 P ipevn te spodní plá� .
■ Instalace pou�itím vypínaèové krabice

� Pomocí �roub  p ipevn te alespo  dva rohy vypína ové krabice.
■ Instalace pøímo na stìnu

� Protáhn te kabel drá�kou.
� Pomocí �roub  p ipevn te alespo  dva rohy vzdálené ídicí jednotky.
� Je t eba p ipevnit horní levý roh a spodní pravý roh vzdálené ídicí jednotky (p i pohledu zep edu), aby nemohla být 

zvednuta. (Pou�ijte svorníkové kotvy apod.)

6 Vyøíznìte pøístupový otvor pro kabel.
■ Instalace pøímo na stìnu (pøi vedení kabelu po stìnì)

� Zasu te �roubovák s plochým hrotem se �í kou ost í 4-7 mm (5/32-9/32 
palce) nebo deskový servisní nástroj do n které ze dvou západek ve 
spodní ásti dálkového ovládání a p esu te je ve sm ru �ipky na obrázku 
doprava.

� Horní kryt se z p edního krytu uvolní. Na horní kryt zatla te a vysu te ho.
� Vyjm te tenkou ást v p edním krytu (ozna eno stín nou oblastí na 

pravém obrázku) pomocí �típacích kle�tí.
(Tento formát bude pou�it k vedení kabelu dálkového ovldáání, poté co je 
kabel prota�ený drá�kou v zadní ásti spodního krytu.)

� Horní kryt umíst te na p ední kryt.

7 Kabel veïte k vrchnímu plá�ti.
P ipojte konektor na spodním plá�ti ke konektoru na vrchním plá�ti.

■ Instalace pou�itím vypína ové krabice ■ Instalace p ímo na st nu

P ístupový kabelový 
otvor ut sn te tmelem.

Dvojitá vypína ová 
krabice

K í�ové �rouby s 
p lkulovou hlavou Kabel vzdálené 

ídicí jednotky
Vrut

Kabel vzdálené  ídicí 
jednotky

Protáhn te kabel 
drá�kou.

Viz bod 2.

Viz bod 4.

Viz bod 4.

Nedotahujte �rouby nadm rnou silou, aby nedo�lo k po�kození 
ídicí jednotky.

Do krytu ídicí jednotky nevytvá ejte otvory, aby nedo�lo k 
po�kození ídicí jednotky.

D le�ité

Abyste p ede�li po�kození svorkovnice sejm te p ed vy íznutím 
otvoru pro vedení kabelu p ední kryt z horní desky.

Upozorn ní

P ední kryt

 Vrchní plá�  

nebo

Ochranná 

Deskový servisní 
nástroj

deska

Konektory bezpe n  
spojit.

Pro p edcházení poruchám neodstra ujte ochrannou fólii nebo 
obvodovou desku z plá�t . 

Nev �te horní kryt ídicí jednotky za kabel, aby nedo�lo k p etr�ení 
kabelu a poru�e.

D le�ité
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8 Kabel veïte k vrchnímu plá�ti.

9 Ke spodnímu plá�ti p ipevn te p ední kryt a vrchní plá� .
V horní ásti vrchního plá�t  jsou dv  úchytky. (Na plá�ti je ji� z výroby upevn ný kryt.)
Dva úchyty nasa te na spodní plá�  a vrchní plá�  zacvakn te do polohy. Zkontrolujte, zda je plá�  správn  nasazený a zda není 
nadzdvi�ený. 

� Demontá� p edního krytu a vrchního plá�t
1 Demontá� p edního krytu

Zasu te �roubovák s plochým hrotem nebo 
deskový servisní nástroj do jedné ze dvou 
západek ve spodní ásti ovlada e a p esu te 
je ve sm ru �ipky na obrázku doprava. 
Upozor ueme, �e horní kryt lze rovn � 
sejmout je-li nástroj zasunut hloub ji.

2 Demontá� vrchního plá�t
Zasu te �roubovák s plochým hrotem nebo 
deskový servisní nástroj do jedné ze dvou 
západek ve spodní ásti ovlada e a p esu te 
je ve sm ru �ipky na obrázku doprava.

Kabely upevn te v polohách prost ednictvím svorek, aby nebyla 
vyvíjena nep im ená síla na svorkovnici a nedo�lo k p etr�ení 
kabelu. 

D le�ité

Svorka

Zasunout vodi .

Pokud p ipev ujete kryt a vrchní plá�  ke spodnímu plá�ti, zatla te 
na n j tak, aby zapadly do polohy.
Nejsou-li bezpe n  zaji�t né v poloze, mohou spadnout a zp sobit 
zran ní, po�kození ídicí jednotky nebo poruchu. 

D le�ité

■ Instalace pøímo na stìnu (pøi vedení kabelu po stìnì)
� Protáhn te kabel p ístupovým otvorem v horní ásti 

vzdálené ídicí jednotky.
� Vy íznutou ást krytu ut sn te tmelem.
� Pou�ijte kabelový kryt.

Instalace je dokon ena. 
Podle pokyn  ní�e provedete jejich demontá�.

�ádné 
nadzdvi�ení

St na

Ut snit mezeru tmelem. Pou�ít kabelový kryt.

Protáhnout kabel horní ástí 
vzdálené ídicí jednotky.

St naSt na

nebo

nebo
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7. D le�ité
■ Mezi vnitøní teplotou mìøenou u zdi a aktuální vnitøní teplotou mù�e být rozdíl.

Pou�ití teplotního idla na vnit ní jednotce se doporu uje v p ípad  následujících podmínek.
� P ivád ný vzduch se obtí�n  dostane a� ke zdi z d vodu nesprávného rozvád ní proudu vzduchu. 
� Mezi teplotou zdi a aktuální vnit ní teplotou je velký rozdíl.
� Opa ná strana zdi je p ímo ve styku s venkovním vzduchem.

■ Pro nastavení hlavního/náhradního dálkového ovládání viz sekce Po áte ní nastavení v tomto Manuálu. 

■ Pro nastavení teplotního senzoru viz kterýkoliv z t chto manuál : Instala ní p íru ka pro vnit ní jednotku City Multi; tato 
p íru ka pro Mr. Slim.

■ Ovládací rozhraní pøedního krytu je z výroby pota�ené ochrannou fólií.
Pøed pou�itím sejmìte ochrannou fólii na ovládacím rozhraní.

3 Montá� krytu a vrchního plá�t
V horní ásti vrchního plá�t  jsou dv  úchytky.
Dva úchyty nasa te na spodní plá�  a vrchní plá�  
zacvakn te do polohy.
Kryt p ipevn te k vrchnímu plá�ti stejn , jako jste 
p ipevnili vrchní plá� . 
Zkontrolujte, zda je vrchní plá�  správn  
nasazený a zda není nadzdvi�ený. 

Poznámka: Dochází-li k rychlým teplotním zm nám, nemusí být mo�né teplotu p esn  m it.

Pou�ívejte plochý �roubovák o �í ce ploché ásti 4 a� 7 mm (5/32-
9/32 palce). �roubovákem s u��í nebo �ir�í plochou koncovou 
ástí se m �e po�kodit plá�  ídicí jednotky.

Neotá ejte �roubovákem silou, je-li jeho konec vlo�ený v drá�ce, 
aby nedo�lo k po�kození plá�t  ídicí jednotky.

Nezasunujte �roubovák do otvoru silou, aby nedo�lo k po�kození 
ovládací desky.

D le�ité

Pokud p ipev ujete kryt a vrchní plá�  ke spodnímu 
plá�ti, zatla te na n j tak, aby zapadly do polohy.
Nejsou-li bezpe n  zaji�t né v poloze, mohou 
spadnout a zp sobit zran ní, po�kození ídicí jednotky 
nebo poruchu.

D le�ité

�ádné nadzdvi�ení

St na

Vrchní plá�  
Vrchní plá�  P ední kryt
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8. Funkce tla ítek dálkového ovládání

Pou�ívání tla ítek v Hlavní menu

(7) LCD s podsvícením

(2) Tla ítka funkcí
      F1, F2, F3 a F4 z levé strany
(6) Ukazatel provozu
(1) Tla ítko Zapnout/vypnout

(4) Tla ítko Návrat
(3) Tla ítko Nabídka

(5) Tla ítko Vybrat

(1) Tla ítko Zapnout/vypnout
Pou�ívá se pro Zapnout/vypnout jednotky, ur ené k pou�ití uvnit  budovy.

(2) Tla ítka funkcí
Pou�ívají se k volb  provozního re�imu nebo k nastavení teploty a rychlosti 
ventilátoru na Hlavní zobrazení. 
Pou�ívá se k volb  polo�ek na ostatních obrazovkách.

(3) Tla ítko Nabídka
Pou�ívá se k zobrazení Hlavní menu.

(4) Tla ítko Návrat
Pou�ívá se k p epnutí na p edchozí obrazovku.

(5) Tla ítko Vybrat
Pou�ívá se k spu�t ní obrazovky nastavení nebo k ulo�ení nastavení.

(6) Ukazatel provozu
Svítí b hem obvyklého provozu. Bliká b hem spou�t ní za ízení a v 
p ípad  výskytu chyby.

(7) LCD s podsvícením
Bodový displej. P i vypnutém podsvícení se stisknutím jakéhokoliv tla ítka 
podsvícení zapne a z stává zapnuté po ur itou dobu, která závisí na 
obrazovce. Pou�ívání jakýchkoliv tla ítek udr�uje podsvícení zapnuté.

Poznámka: P i vypnutém podsvícení se stisknutím jakéhokoliv tla ítka 
podsvícení zapne a tla ítko p itom nespustí stanovenou funkci. 
(neplatí v p ípad  tla ítka Zapnout/vypnout)

F1 F2 F3 F4

Hlavní

Hlavní zobrazení:
Pozice Strana

Hlavní menu
�al.1·�al.2·Rekuper. (Lossnay)
Vysoký výkon

asova
Týdenní asova
Tichý re�im venkovní jednotky

Stránka
Kurzor Pomocí tla ítek F1 a F2 se kurzor nastavuje na 

po�adovanou funkci, stisknutím tla ítka Vybrat se 
p epíná na následující stránku. Systém si m �e 
vy�ádat zadání hesla.

Funkce tla ítek Nabídka, Vybrat a Návrat se 
zobrazí na obrazovce nastavení.

Ve spodní ásti obrazovky se zobrazí asistent k 
tla ítk m funkcí.

Stisknutí tla ítka Nabídka zobrazí Hlavní menu, jak uvedeno 
ní�e. 
(Více informací je uvedeno v ásti 9.(2) �Hlavní zobrazení�.)

1/3 �al.1·�al.2·Rekuper. (Lossnay)
Vysoký výkon

asova
Týdenní asova
Tichý re�im venkovní jednotky

2/3 Omezení
Úspora energie
No ní pokles t.
Informace o filtru
Informace o chyb

3/3 Údr�ba
Úvodní nastavení
Servis

*1 Více informací je uvedeno v Instruk ní p íru ce, kterou 
obsahuje CD-ROM.

*2 Vysv tleno v této p íru ce.
*3 Pokud nedojte ke stisknutí �ádných tla ítek po dobu 10 

minut p i spu�t né obrazovce prvotního nastavení, nebo 
po dobu 2 hodin p i spu�t ných servisních obrazovkách 
(10 minut p i spu�t né jakékoliv obrazovky), p epne se 
aktuální spu�t ná obrazovka na Hlavní zobrazení. V 
takovém p ípad  dochází ke ztrát  jakýchkoliv 
neulo�ených nastavení.

Polo�ky nabídky, které jsou k dispozici, závisí na p ipojeném 
modelu jednotky, ur ené k pou�ití uvnit  budovy. Více 
informací o polo�kách nabídky, které nejsou uvedené v této 
p íru ce a jsou sou ástí dálkového ovládání MA, obsahují 
p íru ky, které se dodávají s jednotkami klimatizace.

*1
*1
*1
*1
*1

*1
*1
*1
*1
*1

*1
*2 *3
*2 *3
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9. Zapnutí za ízení
Ne� za ízení zapn te, ujist te se, �e dálkové ovládání MA je ádn  nainstalováno dle pokyn , uvedených v Instala ní p íru ce, a �e 
montá�ní instalace venkovní a vnit ní jednotky byla ádn  provedena.
(1) Po zapnutí za ízení se zobrazí následující obrazovka.

(2) Hlavní zobrazení
Po úsp �ném spu�t ní se zobrazí Hlavní zobrazení. Hlavní zobrazení lze zobrazovat ve dvou r zných re�imech: �Plné� a �Základní�. 
Více informací o volb  re�imu zobrazení je uvedeno v ásti 11 �Prvotní nastavení�. (Výrobní nastavení tohoto re�imu je �Plné�.)

10. Test run <Je nutné zadat Heslo pro údr�bu.>
(1) P ed zahájením Test run si v Instala ní p íru ce p e t te ást o Zku�ebních spu�t ních vnit ních jednotek.
(2) Na Hlavní zobrazení stiskn te tla ítko Nabídka a zvolte Servis>Test run>Test run.
(3) Zku�ební spu�t ní p eru�íte stisknutím tla ítka Zapnout/vypnout, pokud to bude nutné.
(4) Více podrobných informací o provedení zku�ebního spu�t ní a o odstra ování chyb, které se p ípadn  b hem zku�ebního spu�t ní 

vyskytují, je uvedeno v Instala ní p íru ce vnit ní jednotky.

11. Prvotní nastavení (nastavení dálkového ovládání)
<Je vy�adováno Admin heslo>

V Hlavní zobrazení, zvolte Hlavní menu>Úvodní nastavení, a prove te nastavení dálkového ovládání, která se zobrazí na obrazovce.

(1) Nastavení Hlavní / Pod ízený
V p ípad  zapojení dvou dálkových ovládání je nutné jedno z nich ur it jako náhradní ovládání.

Poznámky
· Pokud zapnete napájení za ízení poprvé, zobrazí se obrazovka Volby jazyka. Viz ást 11 (8). 

Zvolte po�adované jazykové nastavení. Systém se nespustí bez provedené volby jazykového 
nastavení.

· N které modely za ízení City Multi nemohou pracovat s více p ipojenými dálkovými 
ovládáními najednou. Více informací ohledn  kompatibility viz v p íslu�ných podkladech 
(nap . produktových katalozích).

B �né spu�t ní (indikace procentuálního 
podílu dokon ení postupu)

Poznámky
· P i zapojení dvou dálkových ovládání se ujist te, 

�e jeden z nich je ur en jako hlavní a dal�í jako 
náhradní ovládání. Více informací o nastavení 
Hlavní / Pod ízený je uvedeno v ásti 11 �Prvotní 
nastavení�.

· Více informací o ikonkách, pou�ívaných na displeji, 
je uvedeno v Instruk ní p íru ce.

Hlavní zobrazení v re�imu Plné (Úplný)
 (kdy� jednotka není v provozu)

Hlavní zobrazení v re�imu Plné (Úplný) 
(kdy� jednotka je v provozu)

Poznámka: Více informací o heslu pro údr�bu je uvedeno v ásti 12 �Servisní menu� (Nabídka polo�ek Service).

Menu Úvodní nastavení (1/2)
· Hlavní / Pod ízený
· as
· Hlavní zobrazení
· Kontrast
· Podrobnosti zobrazení
  - as
  -Teplota
  -Pok. teplota
  -Autom. re�im

Menu Úvodní nastavení (2/2)
· Automatický re�im
· Admin heslo
· Volba jazyka

Poznámka: Úvodní nastavení hesla správce je �0000�. 
Postup zm ny hesla správce je uveden v 
ásti (7) �Nastavení hesla administrátora�.

[Pou�ití tla ítek]
[1] P i stisknutí tla ítka F3 nebo F4 se zvýrazní aktuáln  zvolené nastavení. Zvolte �Sub� a 

stiskn te tla ítko Vybrat pro ulo�ení provedené zm ny.
[2] Stiskn te tla ítko Nabídka k p epnutí zp t na obrazovku s Hlavní menu. (Stisknutím tohoto 

tla ítka se v�dy zobrazuje obrazovka Hlavní menu.)

10%
Čekejte prosím

Pá Pá

Chlaz.
AutoNast. teplota

Režim Teplota Vent.

Pok.

Menu Úvodní nastavení

Hlavní menu:
Pozice Strana

Hlavní / Podřízený
Čas
Hlavní zobrazení
Kontrast
Podrobnosti zobrazení

Výběr:
Pozice

Hlavní / Podřízený

/Hlavní Podř.
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(2) Nastavení as

(3) Nastavení Hlavní zobrazení
Pomocí tla ítek F3 nebo F4 zvolte re�im zobrazení �Plné� nebo �Základní�. (Výrobní nastavení tohoto re�imu je �Plné�.)

(4) Kontrast displeje

(5) Nastavení komponent displeje dálkového ovládání

[1] Zobrazení asu

[2] Nastavení jednotek teploty

[Pou�ití tla ítek]
[1] Kurzor nastavte pomocí tla ítek F1 nebo F2 na po�adovanou polo�ku.
[2] Datum a as nastavte pomocí tla ítka F3 nebo F4 a stiskn te tla ítko Vybrat pro ulo�ení 

provedené zm ny. Zm na se projeví zobrazením asu na Hlavní zobrazení.
Poznámka: Nastavení hodin je nutné pro zobrazování asu, týdenního asova e, nastavení 

asova e a historie výskytu chyb. Nastavení asu prove te hned p i prvním spu�t ní 
nebo po spu�t ní za ízení, které bylo odstaveno z provozu na del�í dobu.

Re�im Plné (p íklad)                      Re�im Základní (p íklad)

Poznámka: Nastavení je ur ené pouze pro Hlavní zobrazení. V re�imu Základní se na displeji nezobrazují ikony indikující status 
asova e a nastavení plánovaných akcí. Provozní nastavení �al. 1, �al. 2 a Rekuperace nebo pokojové teploty se 

také nezobrazují.

[Pou�ití tla ítek]
Kontrast LCD nastavte pomocí tla ítek F3 nebo F4.
Aktuální stupe  kontrastu ozna uje symbol trojúhelníku.

Poznámka: Nastavte kontrast pro lep�í ode ítání displeje p i r zných podmínkách osv tlení 
nebo v míst  montá�e. Nastavení nezlep�í ode ítání displeje z r zných sm r  
pohledu.

Nastavení prove te dle pot eby ohledn  komponent dálkového ovládání.
Stiskn te tla ítko Vybrat pro ulo�ení provedených zm n.

[Pou�ití tla ítek]
· V obrazovce nastavení komponent dálkového ovládání zvolte � as" a stiskn te tla ítko F4 

(Zm nit) pro spu�t ní obrazovky nastavení zobrazení asu. 
· Pomocí v�ech tla ítek od F1 do F4 zvolte �Ano� (zobrazovat) nebo �Ne� (nezobrazovat) a 

p íslu�ný formát pro Hlavní zobrazení.
· Pomocí tla ítka Vybrat ulo�te nastavení. 
  (Výrobní nastavení jsou �Ano� (zobrazovat) a formát �24h�. )

Zobrazení asu: Ano (na Hlavní zobrazení se zobrazuje as)
                       Ne (Na Hlavní zobrazení se as nezobrazuje.)
Formát zobrazení: 24 hodin

12 hodin
zobrazení AM/PM (spou�tí se v p ípad  formátu 12 hodin): AM/PM p ed asem

AM/PM za asem

Poznámka: Formát zobrazení asu se také projeví na asova i a nastavení plánování akcí. as se zobrazuje, jak je uvedeno ní�e.
Formát 12 hodin: AM12:00 ~ AM1:00 ~ PM12:00 ~ PM1:00 ~ PM11:59
Formát 24 hodin:        0:00 ~       1:00 ~      12:00 ~     13:00 ~      23:59

[Pou�ití tla ítek]
Na obrazovce nastavení komponent nastavte kurzor na �Teplota� a zvolte po�adovanou jednotku 
teploty pomocí tla ítka F3 nebo F4. (Výrobní nastavení tohoto re�imu je Centigrade (°C).)
· °C: Teplota se zobrazuje ve stupních Celsia. Teplota je zobrazena v p ír stcích o 0,5 nebo 1 

stupn  v závislosti na modelu vnit ní jednotky.
· °F: Teplota se zobrazuje ve stupních Fahrenheita.
· 1°C: Teplota je zobrazena ve stupních Celsia v p ír stcích 1 stupe . Tato polo�ka se neobjeví 

na náhradním dálkovém ovládání.

Výběr:
Pozice

hh: mmddmm//rrrr
00: 000101 //2016

Čas

Pá Pá

Chlaz.

Režim Teplota Vent. Režim Teplota Vent.

Pok. AutoNast. teplota
Chlaz. AutoNast. teplota

Pozice
Výběr:

Plné / Základní

Hlavní zobrazení

Hlavní menu:
TmavýSvětlý

Kontrast

Pozice Změnit
Výběr:

Podrobnosti zobrazení

/ 1
Čas
Teplota
Pok. teplota
Autom. režim

Ne  24h

Ano / Ne
Ano / Ne

/ 1

Pozice Pozice
Výběr:

Čas
Formát času
Zobraz. AM/PM

Zobrazení času
Ano  Ne

Pozice
Výběr:

Čas
Teplota
Pok. teplota
Autom. režim

Ne  24h

Ano / Ne
Ano / Ne

/ 1

Podrobnosti zobrazení

Pozice
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[3] Zobrazení pokojové teploty

[4] Auto re�im (jednoduché nastavení) nastavení zobrazení

(6) Nastavení Automatic. re�im

(7) Nastavení hesla administrátora

(8) Volba jazyka

[Pou�ití tla ítek]
Na obrazovce nastavení komponent nastavte kurzor na �Pok. teplota� a zvolte po�adované nastavení pomocí tla ítka F3 nebo F4. 
(Výrobní nastavení je �Ano�.)
· Ano: Pokojová teplota se zobrazuje na Hlavní zobrazení.
· Ne: Pokojová teplota se nezobrazuje na Hlavní zobrazení.

Poznámka: Pokojová teplota se nezobrazuje v re�imu �Základní�, i p es nastavení �Ano�.

[Pou�ití tla ítek]
Na obrazovce nastavení komponent nastavte kurzor na �Autom. re�im� a zvolte po�adovaný re�im pomocí tla ítka F3 nebo F4.
(Výrobní nastavení je �Ano�.)
· Ano: B hem provozu v re�imu Auto (jednoduché nastavení) se zobrazuje �Auto Chlaz.� nebo �Auto Topení�.
· Ne: B hem provozu v re�imu Auto se zobrazuje pouze �Auto�.

[Pou�ití tla ítek]
Pou�ití re�im  Auto (jednoduché nastavení) nebo Auto (duální nastavení), lze zvolit tla ítky F3 
nebo F4. Toto nastavení je platné pouze v p ípad  p ipojení vnit ních jednotek s funkcí re�imu 
Auto.
(Výrobní nastavení je �Ano�.)
Stiskn te tla ítko Vybrat pro ulo�ení provedených zm n.
· Ano: Re�im Auto lze zvolit v nastavení re�imu provozu.
· Ne: Re�im Auto nelze zvolit v nastavení re�imu provozu.

[Pou�ití tla ítek]
[1] Pro zadání aktuálního admin hesla (4 numerické íslice) nastavte pomocí tla ítka F1 nebo F2 

kurzor na íslici, kterou si p ejete zm nit a pomocí tla ítka F3 nebo F4 nastavte hodnotu ka�dé 
íslice (od 0 do 9).

[2] Stiskn te tla ítko Vybrat.

Poznámka: Prvotní admin heslo je nastaveno na �0000�. Prove te zm nu hesla dle pot eby za 
ú elem prevence p ed nepovoleným p ístupem do systému. Heslo si uchovejte pro 
p ípad pot eby.

Poznámka: Pokud zapomenete své admin heslo lze na obrazovce nastavení admin hesla nastavit 
zp t prvotní heslo na p ednastavenou hodnotu �0000� stisknutím a p idr�ením tla ítek 
F1 a F2 sou asn  po dobu t í sekund.

[3] Pokud heslo souhlasí, zobrazí se okno pro zadání nového hesla. Zadejte nové heslo stejným 
zp sobem, uvedeným vý�e, a stiskn te tla ítko Vybrat.

[4] Na obrazovce potvrzení zm ny hesla stiskn te tla ítko F4 (OK) pro ulo�ení provedených 
zm n. Stiskn te tla ítko F3 (Zru�it) pro zru�ení provedené zm ny.

Poznámka: Heslo administrátora je nutné k provedení po�adovaných nastavení následujících 
polo�ek.
· Nastavení asova e   · Nastavení týdenního asova e   · Nastavení úspory energie
· Nastavení tichého re�imu venkovní jednotky   · Nastavení omezení
Více podrobných informací ohledn  provedení nastavení t chto polo�ek je uvedeno v 
Instruk ní p íru ce, která se dodává spole n  s dálkovým ovládáním.

[Pou�ití tla ítek]
Pomocí tla ítek F1 a� F4 nastavte kurzor na po�adované jazykové nastavení.
Stiskn te tla ítko Vybrat pro ulo�ení provedených zm n.

Automatický režim

Ano / NeAutomatic. režim

Výběr:
Pozice

Admin heslo

Zadejte Admin heslo

Výběr:
Pozice

Admin heslo

Zadejte Admin heslo

Změnit Admin heslo.

Výběr:
Pozice

Admin heslo

Zadejte Admin heslo

Aktualizovat Admin heslo?

Zrušit OK

Pozice
Výběr:

Deutsch
Nederlands
Čeština
Polski

Volba jazyka

Pozice

English
Français
Русский
Magyar
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12. Servisní menu (je nutné Heslo pro údr�bu)
V Hlavní zobrazení stiskn te tla ítko Nabídka a zvolte �Servis� k provedení nastavení údr�by.

Po zvolení polo�ky Servisní menu se zobrazí okno, vy�adující zadání hesla.
Pro zadání aktuálního hesla k provedení údr�by (4 numerické íslice) nastavte pomocí tla ítka F1 nebo F2 kurzor na íslici, kterou si 
p ejete zm nit, a pomocí tla ítka F3 nebo F4 nastavte hodnotu ka�dé íslice (od 0 do 9). Poté stiskn te tla ítko Vybrat.

Pokud zadané heslo souhlasí, zobrazí se nabídka polo�ek Servisní menu.
Typ nabídky polo�ek, které se zobrazí, závisí na typu zapojené vnit ní jednotky (City Multi nebo Mr. Slim).

(1) Test run (Citi Multi a Mr. Slim)

(2) Zadání informací o údr�b  (Citi Multi a Mr. Slim)

(3) Nastavení funkcí (Mr. Slim)

Poznámka: Prvotní heslo pro údr�bu je nastaveno na �9999�. Prove te zm nu hesla dle pot eby za 
ú elem prevence p ed nepovoleným p ístupem do systému. Heslo si uchovejte pro 
p ípad pot eby.

Poznámka: Pokud zapomenete své heslo pro údr�bu, lze na obrazovce nastavení hesla k provedení 
údr�by nastavit zp t prvotní heslo na p ednastavenou hodnotu �9999� stisknutím a 
p idr�ením tla ítek F1 a F2 sou asn  po dobu t í sekund.

<Mr. Slim> <City Multi>

Poznámka: Jednotky klimatizace si mohou vy�adovat 
odstavení z provozu, aby bylo mo�né provést 
ur itá nastavení. M �e dojít k situaci, �e n která 
nastavení nelze provést v p ípad  centrálního 
ovládání systému.

Z nabídky polo�ek Servisní menu zvolte �Test run� pro zobrazení nabídky polo�ek Test run.
· Test run: Zvolte tuto mo�nost k provedení zku�ebního spu�t ní systému.
· Test run erpadla kondenzátu: Zvolte tuto mo�nost k provedení zku�ebního spu�t ní systému s 

nasazením odtokového erpadla, které je sou ástí vnit ní jednotky. 
  Lze pou�ívat pouze v p ípad  vnit ních jednotek, které podporují funkci zku�ebního spu�t ní systému.

Poznámka: Více podrobných informací o zku�ebním spu�t ní systému jsou uvedeny v Montá�ní 
p íru ce vnit ní jednotky.

V nabídce polo�ek Servisní menu zvolte �Zadání informací o údr�b � pro zobrazení obrazovky 
Informace o údr�b . Více informací ohledn  provedení nastavení je uvedeno v Montá�ní p íru ce 
vnit ní jednotky.
Poznámka: Následující nastavení lze provést v obrazovce Informace o údr�b .

�Názvy registrace model  a sériových ísel
Zadejte názvy model  a sériová ísla venkovních a vnit ních jednotek. Zadaná informace 
se bude zobrazovat na obrazovce Informace o chybách. Délka názvu modelu m �e 
obná�et a� 18 znak  a délka sériových ísel m �e obná�et a� 8 znak .

�Registrace informací o prodejci
Zadejte telefonní íslo prodejce. Zadaná informace se bude zobrazovat na obrazovce 
Informace o chyb . Délka telefonního ísla m �e obná�et a� 13 znak .

�Informace o prvotní údr�b
Zvolte po�adovanou polo�ku k provedení prvotních, vý�e uvedených, nastavení.

Nastavení funkcí vnit ní jednotky 
prove te pomocí dálkového 
ovládání dle pot eby.
Z nabídky polo�ek Servisní menu 
zvolte �Nastavení funkcí� pro 
zobrazení nabídky polo�ek Function 
setting (Nastavení funkcí).

[Pou�ití tla ítek]
[1] Pomocí tla ítek od F1 a� do F4 nastavte adresy vnit ních 

chladicích jednotek a ísla jednotek, poté stiskn te tla ítko 
Vybrat pro potvrzení aktuálního nastavení.

[2] Po dokon ení evidence vnit ních 
jednotek se zobrazí aktuální 
nastavení ve zvýrazn né podob . 
Nezvýrazn né polo�ky signalizují, �e 
nebyla provedena �ádná nastavení 
funkcí. Zobrazení obrazovky se li�í 
dle nastavení � . jednotky�.

B �né polo�ky

Pozice
Výběr:

Zadat heslo pro údržbu

Servisní menu

Pozice Pozice
Hlavní menu: Hlavní menu:

Test run
Zadání informací o údržbě
Nastavení funkcí
Kontrola
Vlastní kontrola

Heslo pro údržbu
Kontrola dálkového ovládání

Servisní menu Servisní menu

Pozice Pozice
Hlavní menu: Hlavní menu:

Test run
Zadání informací o údržbě
Lossnay
Kontrola
Vlastní kontrola

Heslo pro údržbu
Kontrola dálkového ovládání

Servisní menu Servisní menu

Servisní menu: Servisní menu:

Nedostupné.
Prosím, vypněte jednotku.

Nedostupné.
Centrálně řízeno.

Servisní menu Servisní menu

Pozice
Servisní menu:

Test run
Test run čerpadla kondenzátu

Test run menu

Pozice
Servisní menu:

Zadání modelu zařízení
Zadání výrobního čísla
Zadání informací o prodejci
Nastavení informací o údržbě

Informace o údržbě

Pozice Adresa
Monitorování:

Chl. adresa
Č. jednotky Sk./1/2/3/4/Vše

Nastavení funkcí

Pozice Pozice
Požadavek:

Chl. adresa
Rež. 1
Rež. 2
Rež. 3
Rež. 4

Sk.
Nastavení funkcí
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Tabulka 1: Mo�nosti Function setting (Nastavení funkcí)

(4) Nastavení LOSSNAY (pouze City Multi)
Nastavení je nutné provést pouze v p ípad  provozu jednotek City Multi p i vzájemném spojení s jednotkami LOSSNAY. Nastavení není 
k dispozici u jednotek Mr. Slim. Nastavení vzájemného spojení lze provést z vnit ní jednotky, na kterou je zapojené dálkové ovládání. 
(Jednotky lze také potvrdit nebo smazat)

[3] Pomocí tla ítek F1 nebo F2 
nastavte kurzor k volb  ísla 
re�imu a prove te zm nu 
nastavení ísla pomocí tla ítek 
F3 nebo F4.

[4] Po provedení nastavení stiskn te 
tla ítko Vybrat k odeslání údaj  z 
dálkového ovládání do vnit ních 
jednotek.

[5] Po úsp �n  provedeném p enosu 
dat se obrazovka p epne zp t na 
obrazovku Nastavení funkcí.Jednotlivé polo�ky

( . jednotky 1 do 4)

Poznámka: � Vý�e uvedená nastavení prove te v jednotkách Mr. Slim dle pot eby.
� V p ípad  pot eby pou�ijte pro nastavení jednotek City Multi Návod k pou�ití.
� V tabulce 1 je uveden p ehled mo�ností nastavení pro ka�dé íslo re�imu. Více informací o prvotních 

nastaveních, íslech re�imu a íslech nastavení pro vnit ní jednotky je uvedeno v Montá�ní p íru ce.
� V ka�dém p ípad  si nastavení v�ech funkcí poznamenejte, pokud do�lo k zm n  prvotního nastavení po dokon ení 

montá�ních prací.

. re�imu Re�im Nastavení . nastavení ísla jednotek
01 Automatic recovery after power failure Deaktivace 1 Nastavte �Sk.� pro íslo jednotky.

Tato nastavení se vztahují na v�echny 
p ipojené vnit ní jednotky.

Aktivovat ( ty i minuty pohotovostního re�imu se vy�aduje po obnovení napájení.) 2
02 Thermistor selection 

(detekce pokojové teploty)
Ode et pr m rné teploty vnit ní jednotky, která je v provozup 1
Termistor na vnit ní jednotce, na kterou je dálkové ovládání zapojeno (upevn no) 2
Vestav ný sníma  na dálkovém ovládání 3

03 LOSSNAY connection Nep ipojeno 1
P ipojeno (bez venkovního nasávání vzduchu vnit ní jednotkou) 2
P ipojeno (s venkovním nasáváním vzduchu vnit ní jednotkou) 3

04 Power voltage 240 V 1
220 V, 230 V 2

05 AUTO mode Aktivace (automaticky jednotka se p epne do ú inn  energeticky úsporného provozu.) 1
Deaktivace 2

07 Filter sign 100 hodin 1 Nastavte �1, 2, 3, 4, or V�e� pro íslo 
jednotky.
Tato nastavení se vztahují na ka�dou vnit ní 
jednotku.
� Pokud je pro íslo jednotky nastaveno �1, 

2, 3, or 4�, nastavení se vztahuje pouze na 
ur ité vnit ní jednotky bez ohledu na íslo 
zapojené vnit ní jednotky (od první po 
tvrtou jednotku).

� Pokud je pro íslo jednotky nastaveno 
�V�e�, nastavení se vztahuje na v�echny 
zapojené vnit ní jednotky bez ohledu na 
íslo zapojené vnit ní jednotky (od první po 
tvrtou jednotku).

2500 hodin 2
Nezobrazuje se 3

08 Fan speed Tichý re�im (nebo standardní) 1
Standardní (nebo vysoký strop 1) 2
Vysoký strop (nebo Vysoký strop 2) 3

09 Outlet 4-sm rný 1
3-sm rný 2
2-sm rný 3

10 Optional parts Ne 1
(vysoce výkonný filtr) Ano 2

11 Vane Bez v tráku (nebo je aktivní nastavení v tráku . 3) 1
Vybavení s v trákem (je aktivní nastavení v tráku . 1) 2
Vybavení s v tráky (je aktivní nastavení v tráku . 2) 3

Poznámka: � K provedení nastavení pou�ívejte centrální ovládání, pokud je zapojeno.
� Pro vzájemné spojení provozu vnit ních jednotek s jednotkami LOSSNAY se ujist te, �e propojíte adresy V�ECH 

vnit ních jednotek ve skupin  s adresou jednotky LOSSNAY.

[Pou�ití tla ítek]
[1] Po zvolení polo�ky �Lossnay� z 

nabídky Service dálkové 
ovládání spustí automaticky 
vyhledávání registrovaných 
adres LOSSNAY aktuáln  
p ipojených vnit ních jednotek.

[2] Po dokon ení vyhledávání se 
zobrazí nejni��í adresa vnit ní 
jednotky, která je zapojena k 
dálkovému ovládání a adresa 
vzájemn  spojené jednotky 
LOSSNAY. Pokud s vnit ní 
jednotkou není spojena �ádná 
jednotka LOSSNAY, zobrazí se 
�--�. 

Pokud není zapot ebí provést �ádný nastavení, stiskn te 
tla ítko Návrat pro p epnutí zp t na nabídku polo�ek Service.

K provedení nastavení vzájemného spojení LOSSNAY

[3] Pomocí tla ítek od F1 do F4 zadejte adresy vnit ní jednotky a 
jednotky LOSSNAY, které si p ejete vzájemn  spojit, zvolte �Nast� v 
nabídce �Funkce� a stiskn te tla ítko Vybrat pro ulo�ení 
provedených zm n nastavení. Na obrazovce se zobrazí �Odesílají 
se data�. Po úsp �ném provedení nastavení se zobrazí hlá�ení 
�Nastavení kompletní�.

Pozice Pozice
Požadavek:

Chl. adresa
Rež. 7
Rež. 8
Rež. 9
Rež.11

Jed # 1
Nastavení funkcí

Chl. adresa

Odesílají se data

Sk.
Nastavení funkcí

Adresa vnitřní jednotky
Adresa jednotky Lossnay

Shromažďují se data

Lossnay

Pozice Adresa
Výběr:

Adresa vnitřní jednotky
Adresa jednotky Lossnay
Funkce   Nast/Upr./Maz.

Lossnay

Zpět:

Adresa vnitřní jednotky
Adresa jednotky Lossnay

Adresa vnitřní jednotky
Adresa jednotky Lossnay

Odesílají se data Nastavení kompletní

LossnayLossnay

WT07913X01_CZ_A5.book  6 ページ  ２０１５年９月４日　金曜日　午後３時３１分



� 16 �

(5) Kontrola

(6) Funkce diagnózy.

Vyhledávání adresy LOSSNAY

[4] Zadejte adresu vnit ní jednotky, na kterou je zapojeno dálkové ovládání, 
zvolte �Upr.� v nabídce �Funkce� a stiskn te tla ítko Vybrat. Na obrazovce se 
zobrazí �Shroma� ují se data�. V p ípad  ádného p íjmu signálu se zobrazí 
adresa vnit ní jednotky a jednotky LOSSNAY. Pokud není �ádná jednotka 
LOSSNAY nalezena, zobrazí se �--�. Pokud není nalezena vnit ní jednotka, 
která odpovídá zadané adrese, zobrazí se �Jednotka neexistuje�.

Smazání nastavení vzájemného spojení

[5] Pro smazání nastavení vzájemného spojení mezi jednotkou LOSSNAY a 
vnit ní jednotkou, na kterou je zapojeno dálkové ovládání, zadejte pomocí 
tla ítek F1 a� F4 adresu vnit ní jednotky a adresu LOSSNAY, zvolte �Maz.� v 
nabídce �Funkce�, a stiskn te tla ítko Vybrat.  Zobrazí se �Mazání�. V 
p ípad  úsp �ného dokon ení se obrazovka p epne zp t na obrazovku 
vyhledaných za ízení. Pokud není nalezena vnit ní jednotka, která odpovídá 
zadané adrese, zobrazí se �Jednotka neexistuje�. V p ípad  neúsp �ného 
smazání se na obrazovce zobrazí �Po�adavek zamítnut�.

Chcete-li spustit obrazovku Menu Kontrola, zvolte v nabídce Servisní menu 
polo�ku �Kontrola�.
Typ nabídky polo�ek, které se zobrazí, závisí na typu zapojené vnit ní jednotky 
(City Multi nebo Mr. Slim). 
(V p ípad  zapojení City Multi se v nabídce polo�ek zobrazí pouze �Historie 
výskytu chyb�.)

<Mr. Slim>

[1] Historie výskytu chyb
  Z nabídky Check menu zvolte 

polo�ku �Historie výskytu chyb� a 
stiskn te tla ítko Vybrat pro 
zobrazení a� 16 záznam  o historii 
výskytu chyb b hem provozu. Na 
ka�dé stránce se zobrazují ty i 
záznamy, první záznam na první 
stránce zobrazuje poslední výskyt 
chyby.

Na obrazovce se zobrazí �Historie 
chyb smazána�. Stiskn te tla ítko 
Návrat pro p epnutí zp t na obrazovku 
nabídky Menu Kontrola.

[2] Dal�í mo�nosti volby v nabídce 
Menu Kontrola (pouze Mr. Slim)

  Následující mo�nosti jsou také k 
dispozici v jednotkách Mr. Slim v 
nabídce Menu Kontrola.

[Vymazání historie výskytu chyb]
K smazání historie výskytu chyb 
stiskn te tla ítko F4 (Smazat) na 
obrazovce, která zobrazuje historii 
výskytu chyb. Zobrazí se dialogové 
okno, po�adující potvrzení, zdali si 
p ejete smazat historii výskytu chyb 
nebo ne.
Stiskn te tla ítko F4 (OK) pro 
smazání historie výskytu chyb.

�Kontrola objemu chladiva
�Kontrola unik  chladiva
�Nenáro ná údr�ba
�Vstup request kódu

  Uvedené mo�nosti jsou k dispozici pouze v jednotkách Mr. Slim. 
  Více podrobných informací je uvedeno v Montá�ní p íru ce 

vnit ních jednotek.

Pomocí dálkového ovládání lze provést kontrolu historie výskytu chyb ka�dé 
jednotky.
[Postupy]
[1] Z nabídky Servisní menu zvolte �Vlastní kontrola� a stiskn te tla ítko Vybrat 

pro spu�t ní obrazovky Vlastní kontrola.
[2] Pomocí tla ítek F1 nebo F2 zadejte chl. adresu chladicího za ízení (Mr. Slim) 

nebo adresu M-NET (City Multi) a stiskn te tla ítko Vybrat.
[3] Zobrazí se Kód chyby, íslo jednotky, atribut a status Zapnout/vypnout 

signálu po�adavku vnit ní jednotky na kontaktu (pouze City Multi).  Pokud 
není k dispozici �ádná historie výskytu chyb, zobrazí se �-�.

<Mr. Slim>                      <City Multi>

                    <Mr. Slim>                      <City Multi>

V p ípad  �ádné historie výskytu chyb

Zpět:

Adresa vnitřní jednotky
Adresa jednotky Lossnay

Adresa vnitřní jednotky
Adresa jednotky Lossnay

Shromažďují se data Jednotka neexistuje

LossnayLossnay

Zpět:

Adresa vnitřní jednotky
Adresa jednotky Lossnay

Adresa vnitřní jednotky
Adresa jednotky Lossnay

Mazání Požadavek zamítnut

LossnayLossnay

Pozice
Servisní menu:

Historie výskytu chyb
Kontrola objemu chladiva
Kontrola uniků chladiva
Nenáročná údržba
Vstup request kódu

Menu Kontrola

Strana Smazat
Menu Kontrola:

Chyba Jed# dd/mm/rr
Historie výskytu chyb

Menu Kontrola:

Historie chyb smazána

Historie výskytu chyb

Zrušit OK

Smazat historii chyb?

Historie výskytu chyb

Výběr: Výběr:

Chl. adresa Adresa M-NET

Adresa Adresa

Vlastní kontrola Vlastní kontrola

Chl. adresa

Kontakt

Zpět:Zpět:
Reset Reset

Adresa M-NET

Chyba Jed # ChybaSkup IC Skup IC

Vlastní kontrola Vlastní kontrola

Vyp
Kontakt Vyp

Zpět:
Reset

Adresa M-NET

Chyba Skup---- ---

Vlastní kontrola
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(7) Nastavení hesla pro údr�bu
K zm n  hesla pro údr�bu, je nutné provést následující kroky.

13. Kontrola dálkového ovládání
Pokud dálkové ovládání ádn  nefunguje, pou�ijte pro odstran ní závady funkci pro kontrolu dálkového ovládání.
(1) Zkontrolujte displej dálkového ovládání, zdali v bec n co zobrazuje (v etn  linek). Pokud není dálkové ovládání napojeno na 

napájení se správným nap tím (8,5-12 VDC), nezobrazí se na displeji dálkového ovládání nic. V takovém p ípad  prove te kontrolu 
p ípojkových kabel  dálkového ovládání a vnit ní jednotky.
[Postupy]
[1] Z nabídky Servisní menu zvolte �Kontrola dálkového ovládání� a stiskn te tla ítko Vybrat pro spu�t ní kontroly dálkového 

ovládání a zkontrolujte výsledky kontroly. Pro zru�ení kontroly dálkového ovládání a ukon ení obrazovky s nabídkou Kontrola 
dálkového ovládání, stiskn te tla ítko Nabídka nebo tla ítko Návrat. Dálkové ovládání neprovede samostatný reboot.

OK: Ohledn  dálkového ovládání se nevyskytují �ádné problémy. Zkontrolujte ostatní ásti za ízení.
E3, 6832: Linka pro p enos dat nevydává �ádné zvuky nebo výskyt poruchy vnit ní jednotky i jiného dálkového ovládání.  Prove te 

kontrolu linky pro p enos dat a ostatních vzdálených ovládání.
NG (ALL0, ALL1): Porucha obvodu vysíla e-p ijíma e. Je nutné provést vým nu dálkového ovládání.
ERC: Po et chyb dat je v rozporu mezi po tem bit  dat vysílaných dálkovým ovládáním a 

po tem dat, které bylo skute n  odesláno k p ijíma i p es linku pro p enos dat. V p ípad  výskytu chyby dat prove te kontrolu linky 
pro p enos dat na výskyt ru�ení hlukem.

[2] Pokud je stisknuté tla ítko Vybrat po zobrazení výsledk  kontroly dálkového ovládání, dálkové ukon í kontrolu a provede 
samostatný reboot.

[Odstran ní historie výskytu chyb]
[1] Stiskn te tla ítko F4 (Reset) na 

obrazovce zobrazující historii 
výskytu chyb. Zobrazí se 
dialogové okno, po�adující 
potvrzení, zdali si p ejete smazat 
historii výskytu chyb nebo ne.

[2] Stiskn te tla ítko F4 (OK) pro 
smazání historie výskytu chyb. 
Pokud smazání neprob hne 
úsp �n , zobrazí se �Po�adavek 
zamítnut� a v p ípad  
nenalezení �ádné vnit ní 
jednotky, která odpovídá zadané 
adrese, se zobrazí �Jednotka 
neexistuje�. 

[Postupy]
[1] V nabídce Servisní menu zvolte polo�ku �Heslo pro údr�bu� a stiskn te tla ítko Vybrat pro 

zobrazení obrazovky k zadání nového hesla.
[2] Pomocí tla ítek F1 nebo F2 nastavte kurzor nastavte na íslici, kterou si p eje zm nit a pomocí 

tla ítek F3 nebo F4 prove te nastavení po�adované íslice (od 0 do 9). 
[3] Stiskn te tla ítko Vybrat pro ulo�ení provedených zm n.
[4] Zobrazí se dialogové okno, po�adující potvrzení, zdali si p ejete zm nit heslo pro údr�bu. 

Stiskn te tla ítko F4 (OK) pro ulo�ení provedených zm n. Stiskn te tla ítko F3 (Zru�it) pro 
zru�ení provedené zm ny.

[5] Po provedení aktualizace hesla se zobrazí �Zm ny ulo�eny�.
[6] Stiskn te tla ítko Nabídka pro p epnutí zp t na nabídku Servisní menu nebo stiskn te tla ítko 

Návrat pro p epnutí zp t na obrazovku �Heslo pro údr�bu�.

Zvolte �Kontrola dálkového ovládání�.                                                                       Obrazovka s výsledky kontroly dálkového ovládání

Smazat historii chyb?

Chl. adresa

Zrušit OK

Vlastní kontrola

Zpět:

Chl. adresa

Historie chyb smazána

Vlastní kontrola

Pozice
Výběr:

Zadat heslo pro údržbu

Změnit heslo pro údržbu.

Heslo pro údržbu

Zrušit OK

Zadat heslo pro údržbu

Aktualizovat heslo pro údržbu?

Heslo pro údržbu

Servisní menu:

Zadat heslo pro údržbu

Změny uloženy

Heslo pro údržbu

Pozice
Hlavní menu: Zahájit: Ukončit:

Heslo pro údržbu
Kontrola dálkového ovládání

Zahájit kontrolu?

Servisní menu Kontrola dálkového ovládání Kontrola dálkového ovládání
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