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Tento návod na in�taláciu opisuje ako in�talova  MA dia kový ovláda  pre pou�itie so systémom klimatizácie budov Mitsubishi, s 
vnútornými klimatiza nými jednotkami CITY MULTI (typ �-A� alebo nov�í) ako priame roz�írenie alebo klimatiza nými zariadeniami 
Mitsubishi Mr. SLIM. 
Pred in�talovaním si pre ítajte tento návod na in�taláciu a súbory na disku CD prilo�enom k dia kovému ovláda u. Nedodr�anie tohto 
pokynu mô�e vies  k po�kodeniu prístroja.
Informácie, ktoré nie sú v tejto príru ke, si nájdite v súboroch na disku CD prilo�enom k dia kovému ovláda u.
Ak nie sú súbory itate né, obrá te sa na dodávate a.
Informácie o zapojení a in�talácii klimatiza ných zariadení nájdete v návode na in�taláciu. 
Po in�talácii odovzdajte tento návod pou�ívate om.

1. Bezpe nostné pokyny
� Pred in�taláciou si dôkladne pre ítajte nasledujúce bezpe nostné opatrenia.
� Starostlivo dodr�iavajte tieto bezpe nostné opatrenia kvôli bezpe nosti.

� Po pre ítaní odovzdajte túto príru ku kone nému pou�ívate ovi, aby si ju odlo�il pre pou�itie v budúcnosti.
� Odlo�te túto príru ku pre pou�itie v budúcnosti a pre ítajte si ju v prípade potreby. Dajte túto príru ku k dispozícii opravárom alebo 

pracovníkom, ktorí premiest ujú ovláda . Uistite sa, �e príru ku odovzdáte prípadným budúcim pou�ívate om.

 UPOZORNENIE

 POZOR

 UPOZORNENIE Ozna uje riziko smrti alebo vá�neho zranenia.

 POZOR Ozna uje riziko vá�neho zranenia alebo po�kodenia �truktúry.

 V�eobecné bezpe nostné opatrenia
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Ovládací systém CITY MULTI
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<Preklad pôvodného návodu>

V�etky práce s elektrinou musí vykonáva  odborne za�kolený personál.

Nein�talujte jednotku na miesta, kde sa vo vä �ej miere vyskytuje olej, 
para, organické rozpú� adlá alebo korozívne plyny ako napríklad 
výpary síry, alebo sa asto pou�ívajú kyslé alebo zásadité roztoky 
alebo spreje. Tieto látky mô�u zhor�i  výkonnos  jednotky alebo 
spôsobia, �e niektoré komponenty jednotky skorodujú, o mô�e vies  k 
zásahu elektrickým prúdom, poruche, dymeniu alebo po�iaru.

Neumývajte ovláda  vodou ani inou tekutinou, aby ste zní�ili riziko 
skratu, zvodového prúdu, zásahu elektrickým prúdom, poruchy, 
dymenia alebo po�iaru.

Neobsluhujte spína e a tla idlá a nedotýkajte sa elektrických astí 
mokrou rukou, aby ste zní�ili riziko zásahu elektrickým prúdom, 
poruchy, dymenia alebo po�iaru.

Pred rozpra�ovaním chemikálii okolo ovláda a zastavte a zakryte 
ovláda , aby ste zní�ili riziko úrazu alebo zásahu elektrickým prúdom.

Pred istením, údr�bou alebo kontrolou ovláda a ho zastavte a vypnite 
napájanie, aby ste zní�ili riziko úrazu alebo zásahu elektrickým 
prúdom.

Starostlivo nain�talujte v�etky potrebné kryty, aby ste zabránili 
vniknutiu vlhkosti a prachu do ovláda a. Nahromadený prach a vlhkos  
mô�u spôsobi  zásah elektrickým prúdom, dymenie alebo po�iar.

Nedovo te, aby sa deti zdr�iavali v blízkosti ovláda a po as in�talácie, 
kontroly a opravy.

Neumiest ujte hor avé materiály a nepou�ívajte hor avé spreje okolo 
ovláda a, aby ste zní�ili riziko po�iaru alebo výbuchu.

Nerozpra�ujte odpudzova  hmyzu alebo iné hor avé spreje priamo na 
ovláda , aby ste zní�ili riziko po�kodenia ovláda a.

Nedotýkajte sa dotykového panela, spína ov a tla idiel �picatým alebo 
ostrým predmetom, aby ste zní�ili riziko zásahu elektrickým prúdom 
alebo poruchy.

Vyhýbajte sa ostrým hranám niektorých astí, aby ste zní�ili riziko 
úrazu alebo zásahu elektrickým prúdom.

Nevyvíjajte nadmerný tlak na sklenené asti, aby ste predi�li 
poraneniam od rozbitého skla.

Noste ochranné vybavenie, aby ste zní�ili riziko úrazu po as práce s 
ovláda om.
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 UPOZORNENIE

 POZOR

 UPOZORNENIE

 POZOR

 UPOZORNENIE                                                                     POZOR

 

 Bezpe nostné opatrenia po as in�talácie

 Bezpe nostné opatrenia po as elektroin�talácie

 Bezpe nostné opatrenia pre premiestnenie alebo opravu ovláda a

 al�ie bezpe nostné opatrenia

Ovláda  nein�talujte do prostredia, kde hrozí únik hor avých plynov. Ak 
sa nahromadí hor avý plyn okolo ovláda a, mô�e sa vznieti  a 
zaprí ini  po�iar alebo výbuch.

Baliaci materiál zlikvidujte vhodným spôsobom. Plastové sá ky 
predstavujú riziko zadusenia pre deti.

Prijmite primerané bezpe nostné opatrenia proti zemetraseniam, aby 
ste predi�li úrazom spôsobeným ovláda om.

Ovláda  in�talujte na vodorovný povrch, ktorý je dostato ne pevný, aby 
udr�al hmotnos  ovláda a.

Nein�talujte ovláda  na miesto vystavené vode alebo do priestoru, kde 
sa zrá�a para, aby ste zní�ili riziko skratu, zvodového prúdu, zásahu 
elektrickým prúdom, poruchy, dymenia alebo po�iaru.

Ovláda  musí in�talova  odborne za�kolený personál pod a pokynov 
opísaných v návode na in�taláciu. Nesprávna in�talácia mô�e vies  k 
úrazu elektrickým prúdom alebo po�iaru.

Ke  nasadzujete kryt a hornú as  skrinky na dolnú as  skrinky, tla te 
ich a� kým sa kliknutím neuchytia na svoje miesto. Ak nie sú správne 
uchytené, mô�u spadnú  a spôsobi  úraz, po�kodenie ovláda a alebo 
poruchy.

Nezapájajte napájací kábel do svorkovnice signálu, aby ste zní�ili riziko 
po�kodenia ovláda a, porúch, dymenia alebo po�iaru.

Bezpe ne uchy te káble a zabezpe te im dostato nú vô u, aby 
ne ahali svorkovnicu. Nevhodne zapojené káble sa mô�u roztrhnú , 
prehria  a spôsobi  dymenie alebo po�iar.

Pred elektroin�tala nými prácami vypnite napájanie, aby ste zní�ili 
riziko úrazu alebo zásahu elektrickým prúdom.

V�etky úkony súvisiace s elektrinou musí vykonáva  odborne 
za�kolený technik v súlade s miestnymi predpismi, �tandardmi a 
pokynmi uvedenými v návode na in�taláciu. Nedostato ná kapacita 
napájacieho obvodu alebo nesprávna in�talácia mô�e vies  poruche, k 
zásahu elektrickým prúdom, dymeniu alebo po�iaru.

Pou�ívajte primerané káble s dostato nou prenosovou kapacitou, aby 
ste zní�ili riziko zvodového prúdu, prehriatia, dymenia alebo po�iaru.

Odstrá te kúsky vodi ov a oplá�tenia znútra svorkovnice, aby ste 
zní�ili riziko zásahu elektrickým prúdom, skratu a porúch.

Nedovo te, aby sa káble dotýkali hrán ovláda a, aby ste zní�ili riziko 
skratu, zvodového prúdu, zásahu elektrickým prúdom alebo poruchy.

Utesnite tmelom otvor medzi káblami a dierami pre káble, aby ste 
zní�ili riziko zásahu elektrickým prúdom, poruchy alebo po�iaru.

Tento ovláda  smie opravova  a premiest ova  iba kvalifikovaný 
servisný personál. Ovláda  nerozoberajte a nemodifikujte.
Nesprávna in�talácia alebo oprava mô�e vies  k zásahu elektrickým 
prúdom alebo po�iaru.

Nedotýkajte sa elektrického obvodu rukou a nedopustite, aby sa na 
obvode nahromadil prach, aby ste zní�ili riziko skratu, zásahu 
elektrickým prúdom, po�iaru alebo poruchy.

Pou�ívajte vhodné nástroje na in�taláciu, kontroly a opravy ovláda a, 
aby ste zabránili po�kodeniam.

Tento ovláda  je navrhnutý na pou�itie výhradne s ovládacím 
systémom klimatizácie budov Mitsubishi Electric. Pou�itie ovláda a s 
inými systémami alebo na iné ú ely mô�e spôsobi  poruchy.

Prijmite primerané opatrenia proti vzniku elektrického ru�enia, ak 
in�talujete klimatiza né zariadenia v nemocniciach alebo zariadeniach 
s bezdrôtovou komunikáciou. Zariadenie na menenie prúdu, 
vysokofrekven ný lekársky prístroj, rádiokomunika né zariadenie 
alebo vlastný generátor prúdu mô�u spôsobi  poruchu klimatizácie. 
Klimatiza ný systém mô�e negatívne ovplyvni  innos  takýchto 
prístrojov tým, �e vytvára elektrické ru�enie.

Nezväzujte napájacie a signálne káble do jedného zväzku a 
nevkladajte ich do spolo ného kovového kanála, aby ste predi�li 
poruchám.

Neodstra ujte ochrannú vrstvu a nevyberajte elektrický obvod zo 
skrinky, aby ste predi�li poruchám. 

Neu ahujte skrutky nadmernou silou, aby ste zabránili po�kodeniu 
ovláda a. 

Pou�ite plochý skrutkova  so �írkou hlavy 4-7 mm (5/32 � 9/32 palce). 
Ak pou�ijete skrutkova  s u��ou alebo �ir�ou hlavou, mô�ete po�kodi  
puzdro ovláda a.

Nenamáhajte skrutkova , ke  je jeho hlava v záreze, aby ste zabránili 
po�kodeniu skrinky ovláda a. 

Nepou�ívajte benzín, riedidlo alebo utierku namo enú v chemikálii na 
istenie ovláda a, aby ste predi�li odfarbeniu. Na istenie ovláda a 

pou�ívajte mäkkú utierku namo enú vo vode s jemným istiacim 
prostriedkom, zotrite istiaci prostriedok mokrou utierkou a vodu zotrite 
suchou utierkou. 
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Zabezpe te ochranu proti statickej elektrine, aby ste zabránili 
po�kodeniu ovláda a.

Na pripojenie káblov k svorkovnici nepou�ívajte nespájkované 
koncovky. Nespájkované koncovky sa mô�u dotýka  obvodu a spôsobi  
poruchy alebo po�kodenie krytu ovláda a.

Nerobte diery do krytu ovláda a, aby ste zabránili po�kodeniu 
ovláda a.

Nein�talujte dia kový ovláda  na priame slnko alebo na miesto s 
teplotou prostredia nad 40ºC (104ºF) alebo pod 0ºC (32ºF), aby ste 
zabránili deformácii a poruchám.

Toto zariadenie nie je ur ené na pou�ívanie osobami (vrátane detí), 
ktoré majú zní�ené fyzické, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo 
nedostatok skúseností a vedomostí, ak pri obsluhe zariadenia nie sú 
pod doh adom alebo vedením osoby zodpovednej za ich bezpe nos .
Dozerajte na deti, aby sa nehrali so zariadením.

Nein�talujte ovláda  na dvierka ovládacieho panelu. 
Vibrácie a nárazy mô�u po�kodi  ovláda  alebo spôsobi  jeho pád.

Uchy te káble na mieste sponou, aby nevyvíjali ah na svorkovnicu a 
nezlomili sa káble.  

Nezavesujte skrinku horného ovláda a za kábel, aby ste zabránili 
zlomeniu kábla a poruchám.

Toto zariadenie je ur ené na pou�itie odborníkmi alebo vy�kolenými 
pou�ívate mi v diel ach, v ahkom priemysle a na farmách, alebo na 
komer né pou�itie neodborníkmi.

Ak sa po�kodí napájací kábel, musí ho vymeni  výrobca, jeho servisný 
technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby ste sa vyhli 
nebezpe enstvu.
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2. Systémové po�iadavky

Softvér na navigáciu v príru kách mo�no spusti  v po íta och, ktoré sp ajú nasledujúce po�iadavky.
[Po íta ]    Kompatibilný po íta  PC/AT
[Procesor] Core2 Duo 1,66 GHz alebo rýchlej�í (odporú a sa Core2 Duo 1,86 GHz alebo rýchlej�í)

Pentium D 1,7 GHz alebo rýchlej�í (odporú a sa Pentium D 3,0 GHz alebo rýchlej�í)
Pentium M 1,7 GHz alebo rýchlej�í (odporú a sa Pentium M 2,0 GHz alebo rýchlej�í)
Pentium 4  2,4 GHz alebo rýchlej�í (odporú a sa Pentium 4 2,8 GHz alebo rýchlej�í)
* Ak chcete Softvér na navigáciu v príru kách spusti  v systéme Windows Vista alebo nov j�ím, musíte ma  procesor 

Core2 Duo alebo rýchlej�í.
[Pamä  RAM] Windows Vista alebo nov j�í: minimálne 1 GB (odporú a sa minimálne 2 GB)

Windows XP: minimálne 512 MB (odporú a sa minimálne 1 GB)
[Miesto na pevnom disku] Minimálne 1 GB (vo né miesto)

* Windows Vista alebo nov j�í: vo né miesto na jednotke, na ktorej sa nachádza prie inok Dokumenty
* Windows XP: vo né miesto na jednotke, na ktorej sa nachádza prie inok Moje dokumenty

[Rozlí�enie] SVGA 800 × 600 alebo vy��ie
[Opera ný systém]    Windows8/Pro/Enterprise (odporú a sa verzia Pro)

Windows7 Ultimate/Enterprise/Professional/Home Premium Service Pack1 (odporú a sa verzia Professional)
Windows Vista Ultimate/Business/Home Basic s balíkom Service Pack 1 (odporú a sa verzia Business)
Windows XP Professional/Home Edition s balíkom Service Pack 2 alebo Service Pack 3 (odporú a sa verzia 
Professional)

[Po�adovaný softvér]    Windows8: Adobe Reader 11.0.2 alebo nov j�í (nie je mo�né pou�i  softvér Windows íta ka, 
predin�talovaný v systéme Windows8.)
Windows7: Adobe Reader 10.1.0 alebo nov j�í
Windows XP a Windows Vista: Adobe Reader 8.1.3 alebo nov j�í
* Softvér na prezeranie súborov PDF

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

3. Názvy komponentov a dodaných sú astí
V balení sa nachádzajú nasledujúce sú asti.

 VAROVANIE
Disk CD-ROM dodaný s jednotkou mo�no prehráva  len v jednotke CD alebo DVD. Nepokú�ajte sa tento 
disk CD-ROM prehráva  v prehráva i zvukových diskov CD, preto�e by ste si mohli po�kodi  sluch alebo 
reproduktory.

*4 Predný kryt (*1) je z výroby nain�talovaný na hornú as  (*2).
*5 Kábel dia kového ovláda a nie je sú as ou.

Názov sú asti Mn. Vzh ad 

Dia kový ovláda  (Predný kryt) 1 Obrázok vpravo *1

Dia kový ovláda  (Horná as  ovláda a) 1 Obrázok vpravo *2

Dia kový ovláda  (Spodná as  ovláda a) 1 Obrázok vpravo *3

Skrutky M4×30 s okrúhlou krí�ovou hlavou 2

Skrutka do dreva 4,1×16 
(pre in�taláciu priamo na stenu) 2

Návod na in�taláciu (táto príru ka) 1

Jednoduchý návod na obsluhu 1

CD-ROM 
(Návod na obsluhu a Návod na in�taláciu) 1

*4

Spodná as  
ovláda a *3

Horná as  
ovláda a *2

Predný kryt *1
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4. Sú iastky zabezpe ované na mieste/Po�adované nástroje
(1) Sú iastky zabezpe ované na mieste

Nasledujúce sú iastky treba zabezpe i  na mieste in�talácie.

(2) Nástroje zabezpe ované na mieste
� Plochý skrutkova  (�írka: 4 a� 7 mm (5/32 a� 9/32 palcov)) alebo ploché servisné náradie ( . dielu R61008235)
� Klie�te
� Rôzne nástroje

5. Vo ba miesta in�talácie
Tento dia kový ovláda  je ur ený na in�taláciu na stenu. Mô�e sa in�talova  do rozvodnej skrinky alebo priamo na stenu. Pri in�talácii 
priamo na stenu mô�ete vies  vodi e cez zadnú alebo hornú as  dia kového ovláda a.
(1) Vo ba miesta in�talácie

Dia kový ovláda  (rozvodnú skrinku) in�talujte na také miesto, kde sú splnené nasledujúce podmienky.
(a) Pre pripojenie k vnútornej jednotke s automatickým zostupným panelom nájdite miesto, kde mô�u udia obsluhujúci dia kový 

ovláda  sledova  prevádzku automatického zostupného panela vnútornej jednotky (pre ítajte si as  o obsluhe automatického 
zostupného panela v Návode na obsluhu vnútornej jednotky).

(b) Miesto má vodorovný povrch
(c) Miesto, kde mô�e dia kový ovláda  mera  presnú vnútornú teplotu

Senzory na sledovanie vnútornej teploty sa nachádzajú na vnútornej jednotke aj na dia kovom ovláda i. Ke  sa teplota miestnosti 
sleduje senzorom na dia kovom ovláda i, teplotu miestnosti sleduje hlavný dia kový ovláda . Pri pou�ívaní senzora na dia kovom 
ovláda i postupujte pod a nasledujúcich pokynov.
� Ak chcete sledova  presnú vnútornú teplotu, nein�talujte dia kový ovláda  na priame slnko, do blízkosti tepelných zdrojov alebo 

vývodu klimatiza ného zariadenia.
� Nain�talujte dia kový ovláda  na miesto, kde mô�e senzor mera  typickú teplotu miestnosti.
� Nain�talujte dia kový ovláda  na miesto, kde okolo teplotného senzora ovláda a nie sú vedené vodi e. 

(Ak sa nachádzajú v blízkosti vodi e, senzor nemô�e mera  presnú vnútornú teplotu.)

Názov sú asti Mn. Poznámky

Dvojitá rozvodná skrinka 1

Nie je potrebná pre in�taláciu priamo na stenuTenký kovový kanál Potrebné

Poistná matica a priechodka Potrebné

Kryt kábla Potrebné Potrebné pre vedenie kábla dia kového ovláda a po stene

Tmel Primerane

Hmo�dinka Potrebné

Kábel dia kového ovláda a
(Pou�ite 0,3 mm2 (AWG22) 2-jadrový oplá� ovaný kábel.) Potrebné

(2) Miesto in�talácie
Nechajte priestor okolo dia kového ovláda a pod a obrázku vpravo bez oh adu na to, i sa 
ovláda  in�taluje do rozvodnej skrinky alebo priamo na stenu. Ak nenecháte dostatok 
priestoru, a�ko bude da  dole dia kový ovláda .
Nechajte priestor pred dia kovým ovláda om aj pre obsluhu.

Ploché servisné náradie

Nein�talujte ovláda  na miesto, kde bude ve ký rozdiel medzi 
teplotou povrchu dia kového ovláda a a skuto nou teplotou 
miestnosti. Ak je rozdiel teploty príli� ve ký, nie je mo�né 
spo ahlivo riadi  teplotu miestnosti. 

Nein�talujte ovláda  na miesto vystavené vode alebo do priestoru, 
kde sa zrá�a para, aby ste zní�ili riziko skratu, zvodového prúdu, 
zásahu elektrickým prúdom, poruchy, dymenia alebo po�iaru.

Nein�talujte dia kový ovláda  na priame slnko alebo na miesto s 
teplotou prostredia nad 40ºC (104ºF) alebo pod 0ºC (32ºF), aby 
ste zabránili deformácii a poruchám.

Aby ste zní�ili riziko porúch a po�kodenia riadiacej jednotky, 
vyhnite sa in�talácii dia kového ovláda a na elektricky vodivom 
povrchu, ako je napríklad nenafarbený kovový plech.

Dôle�ité

30
(1-3/16)

30
(1-3/16)

30 (1-3/16)

120 (4-3/4)

Vonkaj�ie rozmery 
dia kového ovláda a

Teplotný 
sníma

jednotky: mm (palce)

Minimálny potrebný priestor
okolo dia kového

ovláda a
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6. In�talácia/Zapojenie vodi ov

4 Kábel dia kového ovláda a pripojte k svorkovnici na spodnej asti ovláda a.
O istite plá�  z kábla dia kového ovláda a v d �ke 6 mm pod a obrázka ni��ie a presu te kábel zo zadnej strany spodnej asti. 
Presu te kábel cez prednú stranu spodnej asti tak, aby bola o istená as  kábla skrytá za spodnou as ou ovláda a. Kábel 
dia kového ovláda a pripojte k svorkovnici na spodnej asti ovláda a.

(1) In�tala né práce
Ovláda  sa mô�e in�talova  do rozvodnej skrinky alebo priamo na stenu. 
In�taláciu vykonajte presne pod a uvedeného postupu.
1 Nav tajte dieru do steny.

■ In�talácia pou�itím rozvodnej skrinky
� Nav tajte dieru do steny a namontujte rozvodnú skrinku na stenu.
� Zapojte rozvodnú skrinku k rúre kanála.

■ In�talácia priamo na stenu
� Nav tajte dieru do steny a presu te kábel cez u.

2 Utesnite prístupovú dieru pre kábel tmelom
■ In�talácia pou�itím rozvodnej skrinky

� Utesnite tmelom prístupovú dieru pre kábel dia kového ovláda a na 
mieste spoja rozvodnej skrinky a rúry kanála.

3 Pripravte spodnú as  dia kového ovláda a.

■ In�talácia priamo na stenu
� Utesnite tmelom dieru, cez ktorú je vedený kábel.

Utesnite tmelom otvor medzi káblami a dierami pre káble, aby ste 
zní�ili riziko zásahu elektrickým prúdom, poruchy alebo po�iaru.

Stena Rúra 
kanála

Poistná matica
Rozvodná 
skrinka

Utesnite dieru 
tmelom.

Kábel 
dia kového ovláda a

Priechodka

Spodná asPredný kryt a horná as

10 (13/32)

6 (1/4)

jednotky: mm (palce)

Plá�

Presu te o istenú as  
kábla dopredu.

Presu te kábel.

Predná 
strana

Zadná 
strana

2-jadrový vodi  musí by  
schovaný zozadu.

Pripojte kábel.
(nepolarizovaný)

Zapojte kábel tak, 
aby nebolo 
oplá�tenie 
pri�krtené.

Odstrá te kúsky vodi ov a oplá�tenia znútra svorkovnice, aby ste 
zní�ili riziko zásahu elektrickým prúdom, skratu a porúch.

Dôle�ité

Na pripojenie káblov k svorkovnici nepou�ívajte nespájkované 
koncovky.
Nespájkované koncovky sa mô�u dotýka  obvodu a spôsobi  
poruchy alebo po�kodenie krytu ovláda a.

Utesnite otvor tmelom.

Kábel ve te za 
dia kovým ovláda om.

Kábel dia kového 
ovláda a
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5 Nain�talujte spodnú as  ovláda a.
■ In�talácia pou�itím rozvodnej skrinky

� Uchy te skrutkami aspo  dva rohy rozvodnej skrinky.
■ In�talácia priamo na stenu

� Kábel ve te v drá�ke.
� Uchy te skrutkami aspo  dva rohy dia kového ovláda a.
� Uchy te avý horný a pravý dolný roh dia kového ovláda a (pri poh ade spredu), aby sa nezdvihol. 

(Pou�ite hmo�dinku at .)

6 Vyre�te prístupový otvor kábla.
■ In�talácia priamo na stenu (s káblom vedeným po stene)

� Zasu te plochý skrutkova  s epe ou �irokou 4 a� 7 mm (5/32 a� 9/32 
palcov) alebo ploché servisné náradie do jedného z dvoch otvorov na 
spodku dia kového ovláda a a urobte pohyb v smere �ípky pod a obrázka 
vpravo.

� Zgornji del ohi�ja se bo sprostil iz sprednjega pokrova. Povlecite zgornji 
del ohi�ja proti sebi, da ga odstranite.

� Klie� ami vystrihnite tenký kúsok steny na prednom kryte (vyzna ený 
tie ovanou plochou na obrázku vpravo).
(Skozi izrezano odprtino napeljite kabel daljinskega upravljalnika, ki ste ga 
predhodno napeljali skozi utor na zadnji strani spodnjega dela ohi�ja.)

� Postavite zgornji del ohi�ja na sprednji pokrov.

7 Kábel prive te k hornej asti ovláda a.
Zapojte konektor na spodnej asti ovláda a ku konektoru na hornej asti.

■ In�talácia pou�itím rozvodnej skrinky ■ In�talácia priamo na stenu
Utesnite prístupovú 
dieru pre kábel 
tmelom.

Dvojitá rozvodná 
skrinka

Skrutky s okrúhlou
krí�ovou hlavou Kábel dia kového 

ovláda a

Skrutka
do dreva Dia kový ovláda  kábel

Kábel ve te v drá�ke.

Pre ítajte si 2.

Pre ítajte si 4.

Pre ítajte si 4.

Neu ahujte skrutky nadmernou silou, aby ste zabránili po�kodeniu 
ovláda a.

Nerobte diery do krytu ovláda a, aby ste zabránili po�kodeniu 
ovláda a.

Dôle�ité

Da bi prepre ili po�kodbe tiskanega vezja, odstranite sprednji pokrov z 
zgornjega dela ohi�ja, preden izre�ete odprtino za kabel.

Opomba

Predný kryt

Horná as
 ovláda a

alebo

Ploché servisné 

Ochranná 
fólia

náradie

Pevne zapojte 
konektory.

Neodstra ujte ochrannú vrstvu a nevyberajte elektrický obvod zo 
skrinky, aby ste predi�li poruchám. 

Nezavesujte skrinku horného ovláda a za kábel, aby ste zabránili 
zlomeniu kábla a poruchám.

Dôle�ité
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8 Kábel prive te k hornej asti ovláda a.

9 Nain�talujte predný kryt a hornú as  ovláda a na spodnú as .
Na hornej asti ovláda a sa nachádzajú dva montá�ne výbe�ky. (Kryt je vopred namontovaný na hornú as  vo výrobe.)
Vsu te dva výbe�ky do dolnej asti ovláda a a kliknutím uchy te hornú as . Skontrolujte, �e je skrinka bezpe ne nain�talovaná a 
nie je nadvihnutá. 

� Demontá� predného krytu a hornej asti 
ovláda a
1 Demontujte predný kryt

Zasu te plochý skrutkova  alebo ploché 
servisné náradie do jedného z dvoch otvorov 
na spodku dia kového ovláda a a urobte 
pohyb v smere �ípky pod a obrázka vpravo. 
Uvedomte si, �e ak skrutkova  alebo náradie 
zasuniete ve mi hlboko, mô�e dôjs  aj k 
odpojeniu horného krytu.

2 Demontá� hornej asti ovláda a
Zasu te plochý skrutkova  alebo ploché 
servisné náradie do jedného z dvoch otvorov 
na spodku dia kového ovláda a a urobte 
pohyb v smere �ípky pod a obrázka vpravo.

Uchy te káble na mieste sponou, aby nevyvíjali ah na svorkovnicu 
a nezlomili sa káble. 

Dôle�ité

Spona

Vsu te vodi .

Ke  nasadzujete kryt a hornú as  skrinky na dolnú as  skrinky, 
tla te ich a� kým sa kliknutím neuchytia na svoje miesto.
Ak nie sú správne uchytené, mô�u spadnú  a spôsobi  úraz, 
po�kodenie ovláda a alebo poruchy. 

Dôle�ité

■ In�talácia priamo na stenu (s káblom vedeným po stene)
� Presu te kábel cez prístupový otvor v hornej asti 

dia kového ovláda a.
� Utesnite tmelom vyrezanú as  krytu.
� Pou�ite kryt káblov.

In�talácia je dokon ená. 
Pri demontá�i postupujte pod a nasledujúcich pokynov.

Nedvíha

Stena

Utesnite otvor tmelom. Pou�ite kryt káblov.

Presu te kábel cez hornú as  
dia kového ovláda a.

StenaStena

alebo

alebo
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7. Dôle�ité
■ Mô�u vzniknú  rozdiely medzi vnútornou teplotou nameranou pri stene a skuto nou vnútornou teplotou.

Ak sú splnené nasledujúce podmienky, odporú ame pou�itie senzora teploty na vnútornej jednotke.
� Privádzaný vzduch sa a�ko dostáva a� k stene, kde je namontovaný dia kový ovláda , v dôsledku nevhodnej distribúcie 

prúdenia vzduchu.
� Je ve ký rozdiel medzi teplotou steny a skuto nou vnútornou teplotou.
� Zadná strana steny je priamo vystavená vonkaj�iemu vzduchu.

■ Hlavné/ved aj�ie nastavenie dia kového ovláda a nájdete v tejto príru ke, v asti o východiskových nastaveniach.

■ Pozrite si ktorýko vek z nasledujúcich návodov pre nastavenie sníma a teploty: návod na in�taláciu vnútornej jednotky 
City Multi; táto príru ka pre Mr. Slim.

■ V ase výroby sa aplikuje ochranná fólia na opera né rozhranie a predný kryt.
Pred pou�itím odlúpte ochrannú fóliu z opera ného rozhrania.

3 Montá� krytu a hornej asti ovláda a
Na hornej asti ovláda a sa nachádzajú dva 
montá�ne výbe�ky.
Vsu te dva výbe�ky do dolnej asti ovláda a a 
kliknutím uchy te hornú as .
Nain�talujte kryt na hornú as  podobným 
spôsobom ako v prípade hornej asti ovláda a. 
Skontrolujte, �e je horná as  bezpe ne 
nain�talovaná a nie je nadvihnutá. 

Poznámka: Teplotu nie je mo�né presne zmera  pri rýchlej zmene teploty.

Pou�ite plochý skrutkova  so �írkou hlavy 4 � 7 mm (5/32 � 9/32 
palce). Ak pou�ijete skrutkova  s u��ou alebo �ir�ou hlavou, 
mô�ete po�kodi  puzdro ovláda a.

Nenamáhajte skrutkova , ke  je jeho hlava v záreze, aby ste 
zabránili po�kodeniu skrinky ovláda a.

Nevtlá ajte skrutkova  do otvoru silno, aby ste zabránili 
po�kodeniu ovládacieho panela.

Dôle�ité

Ke  nasadzujete kryt a hornú as  skrinky na dolnú 
as  skrinky, tla te ich a� kým sa kliknutím neuchytia 

na svoje miesto.
Ak nie sú správne uchytené, mô�u spadnú  a spôsobi  
úraz, po�kodenie ovláda a alebo poruchy.

Dôle�ité
Nedvíha

Stena

Horná as   
ovláda a

Predný kryt
Horná as   
ovláda a
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8. Funkcie tla idiel dia kového ovláda a

Operácie s tla idlami v hlavnej ponuke

(7) Podsvietené LCD

(2) Funk né tla idlá
      Z ava doprava F1, F2, F3 a F4
(6) Kontrolka prevádzky
(1) Tla idlo ZAP/VYP

(4) Tla idlo NÁVRAT
(3) Tla idlo PONUKA
(5) Tla idlo VYBRA

(1) Tla idlo ZAP/VYP
Zapnutie a vypnutie (ON/OFF) vnútornej jednotky.

(2) Funk né tla idlá
Vo ba prevádzkového re�imu alebo nastavenie teploty a rýchlosti 
ventilátora na hlavnom displeji. 
Výber polo�iek na ostatných obrazovkách.

(3) Tla idlo PONUKA
Vyvolá hlavnú ponuku.

(4) Tla idlo NÁVRAT
Návrat na predchádzajúcu obrazovku.

(5) Tla idlo VYBRA
Prechod na obrazovku nastavení alebo ulo�enie nastavení.

(6) Kontrolka prevádzky
Svieti po as be�nej prevádzky. Bliká po as spú� ania a v prípade chyby.

(7) Podsvietené LCD
Bodový displej. Ak je podsvietenie vypnuté, stla ením ktoréhoko vek tla idla sa 
zapne a ur itý as zostane svieti  pod a konkrétnej obrazovky. Operácie s 
ktorýmko vek tla idlom pred �ia podsvietenie.

Poznámka: Ke  je podsvietenie vypnuté, stla enie ktoréhoko vek tla idla zapne 
podsvietenie a funkcia tla idla sa nevykoná. 
(Výnimkou je tla idlo ZAP/VYP.)

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

Strana
Kurzor Presu te kurzor na �elanú funkciu tla idlami F1 a 

F2 a stla ením tla idla VYBRA  prejdite na 
nasledujúcu stranu. Je mo�né, �e budete musie  
zada  heslo.

Na obrazovkách nastavení sa zobrazia funkcie 
tla idiel PONUKA, VYBRA  a NÁVRAT.

V dolnej asti obrazoviek sa zobrazí pomocník pre 
funkcie tla idiel.

Stla ením tla idla PONUKA sa vyvolá hlavná ponuka pod a 
ilustrácie ni��ie. 
(Podrobnosti nájdete v asti 9.(2) �Main display�.)

1/3 Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

2/3 Restriction
Energy saving
Night setback
Filter information
Error information

3/3 Maintenance
Initial setting
Service

*1 Podrobnosti si pre ítajte v Návode na obsluhu na disku 
CD-ROM.

*2 Vysvetlenie v tomto návode.
*3 Ak sa nestla í �iadne tla idlo po as 10 minút na 

obrazovkách po iato ného nastavenia alebo 2 hodiny na 
servisných obrazovkách (na niektorých obrazovkách 10 
minút), obrazovka sa automaticky vráti na hlavný displej. 
V�etky neulo�ené nastavenia sa stratia.

Dostupné polo�ky ponuky závisia od modelu pripojenej 
vnútornej jednotky. Polo�ky, ktoré nie sú uvedené v 
návodoch prilo�ených k dia kovému ovláda u MA, nájdete v 
návodoch pre klimatiza né zariadenia.

*1
*1
*1
*1
*1

*1
*1
*1
*1
*1

*1
*2 *3
*2 *3
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9. Zapnutie
Pred zapnutím sa uistite, �e je dia kový ovláda  MA správne nain�talovaný pod a pokynov v návode na in�taláciu a in�talácia vnútornej a 
vonkaj�ej jednotky bola dokon ená.
(1) Po zapnutí sa zobrazí nasledujúca obrazovka.

(2) Main display
Po úspe�nom spustení sa zobrazí Main display. Obrazovka Main display sa mô�e zobrazi  v dvoch re�imoch: �Full� a �Basic�. Pre ítajte 
si as  11 �Initial settings� o výbere re�imu displeja. (Nastavenie z výroby je �Full�.)

10. Skú�obná prevádzka <vy�aduje sa heslo údr�by.>
(1) Pred spustením skú�obnej prevádzky si pre ítajte as  o skú�obnej prevádzke v návode na in�taláciu vnútornej jednotky.
(2) Na hlavnom displeji stla te tla idlo PONUKA a vyberte mo�nosti Service>Test run>Test run.
(3) Skú�obnú prevádzku mô�ete v prípade potreby zastavi  stla ením tla idla ZAP/VYP.
(4) V návode na in�taláciu vnútornej jednotky si pre ítajte podrobné informácie o skú�obnej prevádzke a mo�nostiach rie�enia chýb, ktoré 

mô�u nasta  po as skú�obnej prevádzky.

11. Po iato né nastavenia (nastavenia dia kového ovláda a)
<vy�aduje sa administrátorské heslo.>

Z obrazovky Main display vyberte mo�nosti Main menu>Initial setting a upravte nastavenia dia kového ovláda a na zobrazenej obrazovke.

(1) Nastavenie Main/Sub
Ke  pripájate dva dia kové ovláda e, jeden z nich musí by  ur ený ako ved aj�í ovláda .

Poznámky
· Po prvom zapnutí sa zobrazí obrazovka Výber jazyka. Pozrite si as  11 (8). Vyberte 

po�adovaný jazyk. Systém sa nespustí bez výberu jazyka.
· K niektorým modelom City Multi sa nemô�e pripoji  viac dia kových ovláda ov. Pre ítajte si 

príslu�né dokumenty (napr. katalógy) pre kompatibilitu.
Normálne spustenie (ukazuje sa stav 

procesu v percentách)

Poznámky
· Ke  pripájate dva dia kové ovláda e, nezabudnite 

jeden nastavi  ako hlavný, druhý ako ved aj�í 
ovláda . Pre ítajte si as  11 �Initial settings� o 
nastavení hlavného a ved aj�ieho ovláda a.

· O ikonách na obrazovke si pre ítajte Návod na 
obsluhu.

Hlavný displej je v úplnom re�ime
 (kým je jednotka mimo prevádzky)

Hlavný displej je v úplnom re�ime  
(kým je jednotka v prevádzke)

Poznámka: V asti 12 �Servisná ponuka� si pre ítajte informácie o hesle údr�by.

Initial setting menu (1/2)
· Main/Sub
· Clock
· Main display
· Contrast
· Display details
  -Clock
  -Temperature
  -Room temp.
  -Auto mode

Initial setting menu (2/2)
· Auto mode
· Administrator password
· Language selection

Poznámka: Východiskové administrátorské heslo je 
�0000�. Ak chcete administrátorské heslo 
zmeni , obrá te sa na as  (7) �Nastavenie 
hesla správcu�.

[Operácia s tla idlami]
[1] Po stla ení tla idla F3 alebo F4 sa aktuálne vybraté nastavenie objaví zvýraznené. Vyberte 

mo�nos  �Sub� a stla ením tla idla VYBRA  ulo�te zmenu.
[2] Stla ením tla idla PONUKA sa vrá te na obrazovku Main menu. (Toto tla idlo v�dy vyvolá 

obrazovku Main menu.)

Please Wait
10%

Fri Fri

Cool
Room

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Initial setting menu

Main menu:
Cursor Page

Main/Sub
Clock
Main display
Contrast
Display details

Main/Sub

Main / Sub

Select:
Cursor
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(2) Nastavenie hodín

(3) Nastavenie hlavného displeja
Tla idlami F3 alebo F4 vyberte re�im obrazovky �Full� alebo �Basic�. (Nastavenie z výroby je �Full�.)

(4) Kontrast displeja

(5) Nastavenie detailov displeja na dia kovom ovláda i

[1] Displej hodín

[2] Nastavenie jednotiek teploty

[Operácia s tla idlami]
[1] Presu te kurzor na �elanú polo�ku tla idlami F1 alebo F2.
[2] Zme te dátum a as tla idlami F3 alebo F4 a stla ením tla idla VYBRA  ulo�te zmenu. 

Zmena sa prejaví na displeji hodín na obrazovke Main display.
Poznámka: Nastavenie hodín je nutné pre zobrazenie asu, tý�d ový asova , nastavenie 

asova a a históriu chýb. Uistite sa, �e pred prvým pou�itím jednotky alebo ak bola 
dlh�í as mimo prevádzky, nastavíte hodiny.

Úplný re�im (príklad)                    Základný re�im (príklad)

Poznámka: Toto nastavenie sa vz ahuje len na Main display. V re�ime Basic sa ikony, ktoré ukazujú stav asova a a 
plánovania, sa neobjavia na obrazovke. Nezobrazia sa ani nastavenia stabilizátora, ro�tu a vetrania alebo teplota 
miestnosti.

[Operácia s tla idlami]
Tla idlami F3 alebo F4 nastavte kontrast displeja LCD.
Aktuálna úrove  je ozna ená trojuholníkom.

Poznámka: Upravením kontrastu mô�ete zlep�i  vidite nos  v rôznych podmienkach osvetlenia 
alebo lokalitách. Týmto nastavením sa nezlep�í vidite nos  zo v�etkých strán.

V prípade potreby zme te nastavenia pre polo�ky súvisiace s dia kovým ovláda om.
Stla ením tla idla VYBRA  ulo�te zmeny.

[Operácia s tla idlami]
· Vo bou �Clock� na obrazovke nastavení displeja dia kového ovláda a a stla ením tla idla F4 

(Zmeni ) vyvolajte obrazovku nastavenia displeja hodín. 
· Tla idlami F1 a� F4 vyberte polo�ku �Yes� (zobrazi ) alebo �No� (nezobrazi ) a formát hodín pre 

hlavný displej.
· Tla idlom VYBRA  ulo�te nastavenia. 
  (Nastavenia z výroby sú �Yes� (zobrazi ) a formát �24 h�. )

Displej hodín: Yes ( as sa zobrazí na obrazovke Main display.)
                       No ( as sa nezobrazí na obrazovke Main display.)
Formát zobrazenia: 24-hodinový formát

12-hodinový formát
Zobrazenie AM/PM (ú inné len pri nastavení 12-hodinového formátu): AM/PM pred asom

AM/PM za asom

Poznámka: Formát zobrazenia asu sa prejaví aj na obrazovkách nastavenia asova a a plánova a. as sa zobrazuje nasledovne:
12-hodinový formát: AM12:00 ~ AM1:00 ~ PM12:00 ~ PM1:00 ~ PM11:59
24-hodinový formát:        0:00 ~       1:00 ~      12:00 ~     13:00 ~      23:59

[Operácia s tla idlami]
Presu te kurzor na polo�ku �Temperature� na obrazovke nastavenia displeja a vyberte �elanú 
jednotku teploty tla idlami F3 a F4. (Nastavenie z výroby sú stupne Celsia (°C).)
· °C: Teplota sa zobrazí v stup och Celsia. Teplota je zobrazená v 0,5- alebo 1-stup ových 

prírastkoch, zále�í od modelu vnútorných jednotiek.
· °F: Teplota sa zobrazí v stup och Fahrenheita.
· 1°C: Teplota je zobrazená v stup och Celzia v 1-stup ových prírastkoch. Táto polo�ka sa 

neobjaví na ved aj�om dia kovom ovláda i.

Clock

Select:
Cursor

2016/   01/   01      00:  00
yyyy/  mm/  dd      hh:  mm

Fri Fri

Cool

Mode Temp. Fan Mode Temp. Fan

Room AutoSet temp.
Cool AutoSet temp. Full / Basic

Main display

Cursor
Select:

DarkLight

Contrast

Main menu:

Display details

Cursor Change
Select:

Clock
Temperature
Room temp.
Auto mode

No  24h

Yes / No
Yes / No

 1

Clock display

Cursor Cursor
Select:

Clock
12h disp.
AM/PM disp.

Yes  No

Display details

CursorCursor
Select:

Clock
Temperature
Room temp.
Auto mode

No  24h

Yes / No
Yes / No

 1
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[3]Zobrazenie teploty miestnosti

[4]Nastavenie zobrazenia re�imu �Auto� (jedna nastavená hodnota)

(6) Nastavenie automatického re�imu

(7) Nastavenie hesla správcu

(8) Výber jazyka

[Operácia s tla idlami]
Presu te kurzor na polo�ku �Room temp.� na obrazovke nastavenia displeja a vyberte �elané nastavenie tla idlami F3 a F4. 
(Nastavenie z výroby je �Yes�.)
· Yes: Teplota miestnosti sa zobrazí na obrazovke Main display.
· No: Teplota miestnosti sa nezobrazí na obrazovke Main display.

Poznámka: Ak je Main display v re�ime �Basic�, teplota miestnosti sa nezobrazí ani pri nastavení �Yes�.

[Operácia s tla idlami]
Presu te kurzor na polo�ku �Auto mode� na obrazovke nastavenia displeja a vyberte �elaný re�im tla idlami F3 a F4.
(Nastavenie z výroby je �Yes�.)
· Yes: Po as prevádzky v re�ime �AUTO� (jedna nastavená hodnota) sa zobrazí �AUTO COOL� alebo �AUTO HEAT�. 
· No: Po as prevádzky v re�ime AUTO sa zobrazí iba �AUTO�.

[Operácia s tla idlami]
Bez oh adu na to, i chcete pou�i  �Auto� (jedna nastavená hodnota) alebo �Auto� (dvojité 
nastavené hodnoty), re�im mô�ete zvoli  pomocou tla idla F3 alebo F4. Toto nastavenie je ú inné 
iba vtedy, ak sú pripojené vnútorné jednotky s re�imom �AUTO�.
(Nastavenie z výroby je �Yes�.)
Stla ením tla idla VYBRA  ulo�te zmeny.
· Yes: V nastavení prevádzkového re�imu je mo�né vybra  re�im AUTO.
· No: V nastavení prevádzkového re�imu nie je mo�né vybra  re�im AUTO.

[Operácia s tla idlami]
[1] Ak chcete zada  aktuálne heslo správcu (4-miestne íslo), tla idlami F1 a F2 presu te kurzor 

na íslo, ktoré chcete zmeni , a nastavte jednotlivé ísla (0 a� 9) tla idlami F3 a F4.
[2] Stla te tla idlo VYBRA .

Poznámka: Po iato né heslo správcu je �0000�. Ak je to potrebné, zme te predvolené heslo, aby 
ste zabránili neoprávnenému prístupu. Sprístupnite heslo osobám, ktoré to budú 
potrebova .

Poznámka: Ak zabudnete heslo správcu, mô�ete inicializova  heslo na predvolené �0000� 
sú asným stla ením klávesov F1 a F2 na tri sekundy na obrazovke nastavenia hesla 
správcu.

[3] Ak je heslo správne, otvorí sa okno na zadanie nového hesla. Zadajte nové heslo vy��ie 
uvedeným spôsobom a stla te tla idlo VYBRA .

[4] Stla ením tla idla F4 (OK) na obrazovke potvrdenia zmeny hesla ulo�te zmenu. Stla te tla idlo 
F3 (Cancel), ak chcete zru�i  zmenu.

Poznámka: Heslo správcu je potrebné pri nastavení nasledujúcich polo�iek.
· Nastavenie asova a   · Nastavenie tý�denného asova a   · Nastavenie �etrenia 
energiou
· Nastavenie tichého re�imu vonkaj�ej jednotky   · Nastavenie obmedzení
Podrobné informácie o nastavovaní týchto polo�iek si pre ítajte v návode na obsluhu 
prilo�enom k dia kovému ovláda u.

[Operácia s tla idlami]
Presu te kurzor na �elaný jazyk tla idlami F1 a� F4.
Stla ením tla idla VYBRA  ulo�te nastavenie.

Auto mode

Auto mode Yes / No

Select:
Cursor

Administrator password

Enter administrator password

Select:
Cursor

Administrator password

Enter administrator password

Change administrator password.

Select:
Cursor

Administrator password

Enter administrator password

Update administrator password?

Cancel OK

Cursor
Select:

Language selection

Cursor

English
Français
Русский
Magyar

Deutsch
Nederlands
Čeština
Polski
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12. Servisná ponuka (vy�aduje sa heslo údr�by)
Ak chcete zmeni  nastavenia údr�by, na hlavnom displeji stla te tla idlo PONUKA a vyberte mo�nos  �Service�.

Ak sa vyberie ponuka Servis, zobrazí sa okno pre zadanie hesla.
Ak chcete zada  aktuálne heslo údr�by (4-miestne íslo), tla idlami F1 a F2 presu te kurzor na íslo, ktoré chcete zmeni , a nastavte 
jednotlivé ísla (0 a� 9) tla idlami F3 a F4. Potom stla te tla idlo VYBRA .

Ak je heslo správne, otvorí sa ponuka Service menu.
Typ zobrazenej ponuky závisí od typov pripojených vnútorných jednotiek (City Multi alebo Mr. Slim).

(1) Skú�obná prevádzka (City Multi a Mr. Slim)

(2) Zada  info. o údr�be (City Multi a Mr. Slim)

(3) Nastavenie funkcií (Mr. Slim)

Poznámka: Po iato né heslo údr�by je �9999�. Ak je to potrebné, zme te predvolené heslo, aby ste 
zabránili neoprávnenému prístupu. Sprístupnite heslo osobám, ktoré to budú potrebova .

Poznámka: Ak zabudnete heslo údr�by, mô�ete inicializova  heslo na predvolené �9999� sú asným 
stla ením klávesov F1 a F2 na tri sekundy na obrazovke nastavenia hesla údr�by.

<Mr. Slim> <City Multi>

Poznámka: Je mo�né, �e pri zmenách niektorých nastavení 
budete musie  zastavi  klimatiza né zariadenia. 
Je mo�né, �e niektoré nastavenia nebude mo�né 
zmeni , kým je systém centrálne ovládaný.

Vo bou �Test run� z ponuky Servis vyvolajte ponuku Skú�obná prevádzka.
· Test run: Vyberte túto mo�nos , ak chcete spusti  skú�obnú prevádzku.
· Drain pump test run: Vyberte túto mo�nos , ak chcete spusti  skú�obnú prevádzku odtokového 

erpadla vnútornej jednotky. 
  Vz ahuje sa to iba na také typy vnútorných jednotiek, ktoré podporujú funkciu skú�obnej prevádzky.

Poznámka: V návode na in�taláciu vnútornej jednotky si pre ítajte podrobné informácie o skú�obnej 
prevádzke.

Vo bou �Zada  info. o údr�be� z ponuky Servis vyvolajte obrazovku s informáciami o údr�be. V návode 
na in�taláciu vnútornej jednotky si pre ítajte informácie nastaveniach.
Poznámka: V okne s informáciami o údr�be mô�ete vykona  nasledujúce nastavenia:

�Zaregistrovanie názvov modelov a sériových ísiel
Zadanie názvov modelov a sériových ísiel vonkaj�ích a vnútorných jednotiek. Zadané 
informácie sa zobrazia na obrazovke Error information. Názvy modelov mô�u obsahova  
maximálne 18 znakov, sériové ísla 8 znakov.

�Zaregistrovanie informácií o predajcovi
Zadajte telefónne íslo predajcu. Zadané informácie sa zobrazia na obrazovke Error 
information. Telefónne íslo mô�e obsahova  najviac 13 znakov.

�Inicializácia informácií o údr�be
Vo bou �elanej polo�ky sa inicializujú uvedené nastavenia.

V prípade potreby zme te 
nastavenia súvisiace s funkciami 
vnútornej jednotky ovládanej 
dia kovým ovláda om.
Vo bou �Function setting� z ponuky 
Servis vyvolajte obrazovku 
Nastavenie funkcií.

[Operácia s tla idlami]
[1] Nastavte adresy vnútorných jednotiek a ísla jednotiek 

tla idlami F1 a� F4 a stla ením tla idla VYBRA  potvr te 
aktuálne nastavenie.

[2] Po dokon ení na ítavania údajov z 
vnútorných jednotiek sa aktuálne 
nastavenia zobrazia zvýraznené. 
Nezvýraznené polo�ky znamenajú, 
�e neboli zmenené nastavenia 
funkcií. Vzh ad obrazoviek sa lí�i v 
závislosti od nastavenia �Unit No.�.

Spolo né polo�ky

Service menu

Cursor
Select:

Enter maintenance password

Service menu Service menu

Cursor Cursor
Main menu: Main menu:

Test run
Input maintenance info.
Function setting
Check
Self check

Maintenance password
Remote controller check

Service menu Service menu

Cursor Cursor
Main menu: Main menu:

Test run
Input maintenance info.
Lossnay
Check
Self check

Maintenance password
Remote controller check

Service menu Service menu

Service menu: Service menu:

Not available.
Please stop the unit.

Not available.
Centrally controlled.

Test run menu

Cursor
Service menu:

Test run
Drain pump test run

Maintenance information

Cursor
Service menu:

Model name input
Serial No. input
Dealer information input
Initialize maintenance info.

Function setting

Cursor Address
Monitor:

Ref. address
Unit No. Grp./1/2/3/4/All

Function setting

Cursor Cursor
Request:

Ref. address
Mode 1
Mode 2
Mode 3
Mode 4

Grp.
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Tabu ka 1. Mo�nosti Function setting

(4) Nastavenie LOSSNAY (len City Multi)
Toto nastavenie sa vy�aduje iba vtedy, ke  je prevádzka jednotiek City Multi prepojená s jednotkami LOSSNAY. Toto nastavenie nie je 
k dispozícii pre jednotky Mr. Slim. Nastavenia prepojenia je mo�né vykona  pre vnútornú jednotku, ku ktorej je pripojený dia kový 
ovláda . (Mô�u sa aj potvrdi  alebo odstráni .)

[3] Tla idlami F1 a F2 presu te 
kurzor na �elané íslo re�imu 
zme te íslo nastavenia 
tla idlami F3 a F4.

[4] Po dokon ení nastavovania 
stla ením tla idla VYBRA  odo�lite 
údaje nastavenia z dia kového 
ovláda a do vnútorných jednotiek.

[5] Po úspe�nom dokon ení prenosu 
sa obrazovka vráti na obrazovku 
Function setting.Individuálne polo�ky

(Jednotka . 1 a� 4)

Poznámka: � Vy��ie uvedené nastavenia vykonajte na jednotkách Mr. Slim pod a potreby.
� Ak je nevyhnutné uskuto ni  nastavenia pre jednotky City Multi, obrá te sa na návod na pou�itie.
� Tabu ka 1 poskytuje preh ad mo�ností nastavení pre jednotlivé ísla re�imu. V návode na in�taláciu vnútornej 

jednotky si pre ítajte podrobné informácie o po iato ných nastaveniach, íslach re�imov a íslach nastavení 
vnútorných jednotiek.

� Dbajte na to, aby ste si zapísali nastavenia v�etkých funkcií, ak sa zmenilo ktoréko vek z po iato ných nastavení po 
dokon ení in�tala ných prác.

Re�im . Re�im Nastavenia . nastavenia ísla jednotiek
01 Automatic recovery after power failure Vypnú 1 Nastavte �Grp.� ako íslo jednotky.

Tieto nastavenia sa vz ahujú na v�etky 
pripojené vnútorné jednotky.

Zapnú  (Vy�adujú sa �tyri minúty pohotovostného re�imu po obnovení napájania.) 2
02 Thermistor selection 

(detekcia vnútornej teploty)
Priemerná hodnota teploty pracujúcich vnútorných jednotiek 1
Termistor na vnútornej jednotke, ku ktorej je pripojený dia kový ovláda  (pevný) 2
Vstavaný senzor na dia kovom ovláda i 3

03 LOSSNAY connection Nepripojené 1
Pripojené (bez nasávania vonkaj�ieho vzduchu vnútornými jednotkami) 2
Pripojené (s nasávaním vonkaj�ieho vzduchu vnútornými jednotkami) 3

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

05 AUTO mode Zapnú  (Jednotka automaticky dosiahne efektívnu úspornú prevádzku.) 1
Vypnú 2

07 Filter sign 100 hodín 1
Nastavte �1, 2, 3, 4, or All� ako íslo jednotky.
Tieto nastavenia sa vz ahujú na ka�dú 
vnútornú jednotku.
� Ak je íslo jednotky nastavené na �1, 2, 3, 

or 4�, nastavenia sa vz ahujú iba na 
uvedenú vnútornú jednotku bez oh adu na 
po et pripojených vnútorných jednotiek 
(jedna a� �tyri jednotky).

� Ak je íslo jednotky nastavené na �ALL�, 
nastavenia sa vz ahujú na v�etky pripojené 
vnútorné jednotky bez oh adu na po et 
pripojených vnútorných jednotiek (jedna a� 
�tyri jednotky).

2500 hodín 2
Nie je zobrazená 3

08 Fan speed Tichý re�im (alebo �tandardný) 1
�tandardné (alebo Vysoký strop 1) 2
Vysoký strop (alebo Vysoký strop 2) 3

09 Outlet 4-smerný 1
3-smerný 2
2-smerný 3

10 Optional parts Nie 1
(Vysokovýkonný filter) Áno 2

11 Vane Bez stabilizátora (alebo platí nastavenie stabilizátora . 3.) 1
Vybavené stabilizátorom (platí nastavenie stabilizátora . 1.) 2
Vybavené stabilizátorom (platí nastavenie stabilizátora . 2.) 3

Poznámka: � Na nastavenie pou�ite centralizovaný ovláda , ak je pripojený.
� Ak chcete prepoji  prevádzku vnútorných jednotiek s jednotkami LOSSNAY, v�dy prepojte adresy V�ETKÝCH 

vnútorných jednotiek v skupine s adresou jednotky LOSSNAY.

[Operácia s tla idlami]
[1] Ak je vybratá mo�nos  �Lossnay� 

v ponuke Servis, dia kový 
ovláda  automaticky za ne 
vyh adávanie zaregistrovaných 
adries LOSSNAY aktuálne 
pripojenej vnútornej jednotky.

[2] Po dokon ení vyh adávania sa 
zobrazí najni��ia adresa 
vnútornej jednotky, ktorá je 
pripojená dia kovému ovláda u, 
a adresa prepojenej jednotky 
LOSSNAY. Ak �iadna jednotka 
LOSSNAY nie je prepojená s 
vnútornými jednotkami, zobrazí 
sa �--�. 

Ak nie je potrebné vykona  �iadne nastavenia, stla ením 
tla idla NÁVRAT sa vrá te so ponuky Service.

Nastavenie prepojenia LOSSNAY

[3] Tla idlami F1 a� F4 zadajte adresy vnútornej jednotky a jednotky 
LOSSNAY, ktoré chcete prepoji , vyberte mo�nos  �Set� v ponuke 
�Function� a stla ením tla idla VYBRA  ulo�te nastavenia. Na 
obrazovke sa objaví �Sending data�. Ak je nastavenie úspe�ne 
dokon ené, objaví sa �Setting completed�.

Function setting

Cursor Cursor
Request:

Ref. address
Mode 7
Mode 8
Mode 9
Mode11

Unt # 1
Function setting

Ref. address

Sending data

Grp.

Lossnay
IU address
Lossnay address

Collecting data

Lossnay

Cursor Address
Select:

IU address
Lossnay address
Function   Set/Conf/Del.

LossnayLossnay

Return:

IU address
Lossnay address

IU address
Lossnay address

Sending data Setting completed
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(5) Kontrola

(6) Diagnostická funkcia.

Vyh adávanie adries LOSSNAY

[4] Zadajte adresu vnútornej jednotky, ku ktorej je pripojený dia kový ovláda , 
vyberte �Conf� v ponuke �Function� a stla te tla idlo VYBRA . Na obrazovke 
sa objaví �Collecting data�. Ak sa signál prijíma správne, zobrazia sa adresa 
vnútornej jednotky a adresa LOSSNAY. Ak sa nena�la �iadna jednotka 
LOSSNAY, zobrazí sa �--�. Ak sa nena�la �iadna vnútorná jednotka 
zodpovedajúca zadanej adrese, zobrazí sa �Unit not exist�.

Odstránenia nastavenia prepojenia

[5] Ak chcete odstráni  nastavenie prepojenia medzi jednotkou LOSSNAY a 
vnútornými jednotkami, ku ktorými je pripojený dia kový ovláda , tla idlami 
F1 a� F4 zadajte adresu vnútornej jednotky a adresu LOSSNAY, vyberte 
�Del.� v ponuke �Function� a stla te tla idlo VYBRA . Zobrazí sa �Deleting�. 
Ak sa mazanie úspe�ne dokon í, obrazovka sa vráti na obrazovku výsledkov 
vyh adávania. Ak sa nena�la �iadna vnútorná jednotka zodpovedajúca 
zadanej adrese, zobrazí sa �Unit not exist�. Ak bolo mazanie neúspe�né, na 
obrazovke sa objaví �Request rejected�.

Vo bou �Check� z ponuky Servis vyvolajte obrazovku Check menu.
Typ zobrazenej ponuky závisí od typu pripojených vnútorných jednotiek 
(City Multi alebo Mr. Slim). 
(Ke  je pripojený model City Multi, v ponuke sa zobrazí iba �Error history�.)

<Mr. Slim>

[1] História chýb
  Vyberte mo�nos  �Error history� z 

ponuky Kontrola a stla ením 
tla idla VYBRA  zobrazte 
maximálne 16 záznamov histórie 
chýb. Na jednej strane sa zobrazia 
�tyri chyby, najnov�í záznam je na 
prvom mieste prvej strany.

Na obrazovke sa objaví �Error history 
deleted�. Stla ením tla idla NÁVRAT 
sa vrá te na obrazovku ponuky 
Kontrola.

[2] al�ie mo�nosti v ponuke Check 
menu (len Mr. Slim)

  V ponuke Kontrola sú k dispozícii pre 
jednotky Mr. Slim aj nasledujúce 
mo�nosti.

[Vymazanie histórie chýb]
Ak chcete vymaza  históriu chýb, 
stla te tla idlo F4 (Delete) na 
obrazovke s históriou chýb. Zobrazí 
sa obrazovka s otázkou, i naozaj 
chcete odstráni  históriu chýb.
Stla ením tla idla F4 (OK) 
odstrá te históriu.

�Kontrola objemu chladiacej zmesi
�Kontrola úniku chladiacej zmesi
�Hladká údr�ba
�Kód po�iadavky

  Tieto mo�nosti sú k dispozícii len pre jednotky Mr. Slim. 
  Detaily si pre ítajte v príru ke k in�talácii vnútornej jednotky.

Pomocou dia kového ovláda a mô�ete prezrie  históriu chýb jednotlivých 
jednotiek.
[Procedúry]
[1] Vyberte mo�nos  �Self check� z ponuky Servis a stla ením tla idla VYBRA  

zobrazte obrazovku samokontroly.
[2] Tla idlami F1 alebo F2 zadajte adresu chladiacej zmesi (Mr. Slim) alebo 

adresu M-NET (City Multi), potom stla te tla idlo VYBRA .
[3] Zobrazia sa kód chyby, íslo jednotky, atribút a stav ON/OFF signálu 

po�iadavky vnútornej jednotky pri kontakte (len City Multi).  Ak nie je k 
dispozícii �iadna história chýb, zobrazí sa �--�.

<Mr. Slim>                      <City Multi>

                    <Mr. Slim>                        <City Multi>

Ak neexistuje história chýb

LossnayLossnay

Return:

IU address
Lossnay address

IU address
Lossnay address

Collecting data Unit not exist

LossnayLossnay

Return:

IU address
Lossnay address

IU address
Lossnay address

Deleting Request rejected

Check menu

Cursor
Service menu:

Error history
Refrigerant volume check
Refrigerant leak check
Smooth maintenance
Request code

Error history

Page Delete
Check menu:

Error  Unt#     dd/mm/yy
Error history

Check menu:

Error history deleted

Error history

Cancel OK

Delete error history?

Self check Self check

Select: Select:

Ref. address M-NET address

Address Address

Self check Self check
Ref. address

Contact

Return:Return:
Reset Reset

M-NET address

Error Unt # ErrorGrp.IC Grp.IC

Self check

Contact

Return:
Reset

M-NET address

Error Grp.---- ---
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(7) Nastavenie hesla údr�by
Ak chcete zmeni  heslo údr�by, postupujte pod a nasledujúceho návodu.

13. Test dia kového ovláda a
Ke  dia kový ovláda  nefunguje správne, skúste odstráni  problém pomocou funkcie testu dia kového ovláda a.
(1) Skontrolujte displej dia kového ovláda a, i nie o zobrazuje (vrátane iar). Ak napájanie dia kového ovláda a nemá správne napätie 

(8,5 � 12 V DC), na displeji dia kového ovláda a sa nezobrazí ni . V takomto prípade skontrolujte vodi e dia kového ovláda a a 
vnútorné jednotky.
[Procedúry]
[1] Vyberte mo�nos  �Remote controller check� z ponuky Servis a stla ením tla idla VYBRA  spustite test dia kového ovláda a a 

pozrite si výsledky testu. Ak chcete zru�i  test dia kového ovláda a a opusti  obrazovku ponuky testu dia kového ovláda a, 
stla te tla idlo PONUKA alebo NÁVRAT. Dia kový ovláda  sa nere�tartuje sám.

OK: Nena�li sa �iadne problémy s dia kovým ovláda om. Skontrolujte, i ostatné asti nemajú problémy.
E3, 6832: Prenos v prenosovom vedení je ru�ený alebo vnútorná jednotka i iný dia kový ovláda  má poruchu. Skontrolujte prenosové 

vedenie a ostatné dia kové ovláda e.
NG (ALL0, ALL1): Porucha obvodu vysielania a príjmu. Vyme te dia kový ovláda .
ERC: Mno�stvo dátových chýb je rozdiel medzi po tom bitov vysielaných dia kovým ovláda om a po tom bitov v skuto ne prenesených 

údajoch cez prenosové vedenie. Ak nastanú dátové chyby, skontrolujte prenosové vedenie, i nie je ru�ené externými zdrojmi.

[2] Ak stla íte tla idlo VYBRA  po zobrazení výsledkov testu dia kového ovláda a, test dia kového ovláda a sa ukon í a dia kový 
ovláda  sa automaticky re�tartuje.

[Vynulovanie histórie chýb]
[1] Stla te tla idlo F4 (Reset) na 

obrazovke s históriou chýb. 
Zobrazí sa obrazovka s otázkou, 
i naozaj chcete odstráni  

históriu chýb.

[2] Stla ením tla idla F4 (OK) 
odstrá te históriu chýb. Ak bolo 
mazanie neúspe�né, objaví sa 
�Request rejected�, ak sa 
nena�la �iadna vnútorná 
jednotka zodpovedajúca 
zadanej adrese, zobrazí sa �Unit 
not exist�. 

[Procedúry]
[1] Vyberte mo�nos  �Maintenance password� z ponuky Service menu a stla ením tla idla VYBRA  

zobrazte obrazovku na zadanie nového hesla.
[2] Tla idlami F1 a F2 presu te kurzor na íslo, ktoré chcete zmeni , a nastavte jednotlivé ísla (0 a� 

9) tla idlami F3 a F4.
[3] Stla ením tla idla VYBRA  ulo�te nové heslo.
[4] Zobrazí sa obrazovka s otázkou, i naozaj chcete zmeni  heslo údr�by. Stla ením tla idla F4 

(OK) ulo�te zmenu. Stla te tla idlo F3 (Cancel), ak chcete zru�i  zmenu.

[5] Ak sa heslo aktualizovalo, objaví sa �Changes saved�.
[6] Stla ením tla idla PONUKA sa vrá te do ponuky Service menu alebo stla ením tla idla NÁVRAT 

sa vrá te na obrazovku "Maintenance password�.

Vyberte mo�nos  �Remote controller check�.                                                                Obrazovka s výsledkami testu dia kového ovláda a

Self check

Delete error history?

Ref. address

Cancel OK

Self check

Return:

Ref. address

Error history deleted

Maintenance password

Cursor
Select:

Enter maintenance password

Change maintenance password.

Maintenance password

Cancel OK

Enter maintenance password

Update maintenance password?

Maintenance password

Service menu:

Enter maintenance password

Changes saved

Service menu Remote controller check Remote controller check

Cursor
Main menu: Begin: Exit:

Maintenance password
Remote controller check

Start checking?
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