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Ta instrukcja instalacji przedstawia sposób sterownika zdalnego MA, którego mo na u ywa  z systemem klimatyzacji budynku, 
urz dzeniami wewn trznymi z zaworem rozpr nym CITY MULTI (typ �-A� i nowsze) oraz z kompaktowymi klimatyzatorami Mr. SLIM firmy 
Mitsubishi. 
Przed rozpocz ciem instalacji nale y zapozna  si  z t  instrukcj  instalacji i plikami na dysku CD-ROM, który jest dostarczany wraz ze 
sterownikiem zdalnym. Nieprzestrzeganie tych instrukcji mo e by  przyczyn  uszkodzenia sprz tu.
Informacje, które nie s  przedstawione w tej instrukcji, mo na znale  na dysku CD-ROM dostarczanym wraz ze sterownikiem zdalnym.
Je li nie mo na odczyta  plików, prosimy o kontakt z dealerem.
Informacje na temat wykonania okablowania oraz instalacji klimatyzatorów mo na znale  w instrukcji instalacji. 
Po przeprowadzeniu instalacji nale y przekaza  t  instrukcj  u ytkownikom.

1. rodki bezpiecze stwa
� Przed instalacj  nale y dok adnie zapozna  si  z tymi rodkami bezpiecze stwa.
� W celu zapewnienia bezpiecze stwa nale y przestrzega  tych rodków.

� Po przeczytaniu tej instrukcji nale y j  przekaza  u ytkownikowi ko cowemu w celu wykorzystania jej w przysz o ci.
� Nale y zachowa  t  instrukcj  w celu wykorzystania jej w przysz o ci i korzysta  z niej w razie potrzeby. Instrukcja powinna by  

udost pniana osobom, które zajmuj  si  napraw  lub zmian  miejsca instalacji sterownika. Instrukcj  nale y tak e przekaza  przysz ym 
u ytkownikom urz dzenia.

 NIEBEZPIECZE STWO

 OSTRZE ENIE

 NIEBEZPIECZE STWO Wskazuje ryzyko powa nych obra e  cia a lub mierci.

 OSTRZE ENIE Wskazuje ryzyko powa nych obra e  cia a lub uszkodzenia konstrukcji.

 Ogólne rodki ostro no ci
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<T umaczenie oryginalnej instrukcji>

Wszystkie prace elektryczne musz  by  przeprowadzone przez wykwalifikowany personel.

Nie wolno instalowa  urz dzenia w miejscu, w którym wyst puje du a 
ilo  oleju, pary, rozpuszczalników organicznych lub r cych gazów, 
jak np. opar siarkowy lub tam, gdzie s  cz sto u ywane lub rozpylane 
roztwory kwasów/zasad. Substancje te mog  obni y  wydajno  
urz dzenia lub spowodowa  korozj  jego elementów, co z kolei mo e 
by  przyczyn  pora enia elektrycznego, usterki, dymienia lub po aru.

Aby zredukowa  ryzyko zwarcia, up ywu pr du, pora enia 
elektrycznego, wyst pienia usterek, dymienia lub po aru, nie wolno 
my  sterownika wod  ani roztworem cieczy.

Aby zredukowa  ryzyko pora enia elektrycznego, wyst pienia usterek, 
dymienia lub po aru, nie wolno dotyka  przycisków/prze czników 
sterownika lub dotyka  jego cz ci elektrycznych mokrymi r kami.

Aby zredukowa  ryzyko obra enia cia a lub pora enia elektrycznego, 
przed rozpocz ciem rozpylania substancji chemicznej w pobli u 
sterownika nale y wy czy  go i przykry  os on .

Aby zredukowa  ryzyko obra enia cia a lub pora enia elektrycznego, 
przed rozpocz ciem czyszczenia, konserwowania lub kontrolowania 
sterownika nale y wy czy  go i od czy  jego zasilanie.

Nale y poprawnie zainstalowa  wszystkie wymagane os ony, aby chroni  
sterownik przed wilgoci  i py em. Nagromadzony py  i woda mog  by  
przyczyn  pora enia elektrycznego, dymu lub po aru.

Aby zredukowa  ryzyko obra enia cia a, nie wolno dopu ci  dzieci w 
pobli e sterownika podczas jego instalacji, kontrolowania lub naprawy.

Aby zredukowa  ryzyko wyst pienia po aru lub wybuchu, nie wolno 
umieszcza  materia ów atwopalnych lub u ywa  aerozoli atwopalnych 
w pobli u sterownika.

Aby zredukowa  ryzyko uszkodzenia sterownika, nie wolno rozpyla  
bezpo rednio na niego rodków do zwalczania owadów lub innych 
aerozoli atwopalnych.

Aby zredukowa  ryzyko pora enia elektrycznego lub wyst pienia 
usterek, nie wolno dotyka  panelu, przycisków lub prze czników 
ostrymi lub cienko zako czonymi przedmiotami.

Aby zredukowa  ryzyko obra enia cia a lub pora enia elektrycznego, 
nie nale y dotyka  ostrych kraw dzi pewnych cz ci.

Aby unikn  skaleczenia rozbitym szk em, nie wolno zbyt mocno naciska  
szklanych cz ci.

Aby zredukowa  ryzyko wyst pienia obra enia, nale y zak ada  rodki 
ochrony osobistej podczas pracy ze sterownikiem.
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 NIEBEZPIECZE STWO

 OSTRZE ENIE

 NIEBEZPIECZE STWO

 OSTRZE ENIE

 NIEBEZPIECZE STWO                                                    OSTRZE ENIE

 

 rodki ostro no ci podczas instalacji

 rodki ostro no ci podczas prowadzenia przewodów

 rodki ostro no ci dotycz ce przenoszenia lub naprawiania sterownika

 Dodatkowe rodki ostro no ci

Nie wolno instalowa  sterownika tam, gdzie wyst puje ryzyko wycieku 
gazu atwopalnego. Je li gaz atwopalny zgromadzi si  dooko a 
sterownika, mo e ulec zap onowi i spowodowa  po ar.

Nale y prawid owo zutylizowa  materia  opakowaniowy. Plastikowe 
torebki stanowi  zagro enie uduszeniem dla dzieci.

Nale y podj  odpowiednie rodki bezpiecze stwa w przypadku 
trz sie  ziemi, aby uniemo liwi  spowodowanie obra e  przez 
sterownik.

Aby zapobiec wyst pieniu obra e , nale y zainstalowa  sterownik na 
p askiej powierzchni o no no ci odpowiedniej do ci aru sterownika.

Aby zredukowa  ryzyko zwarcia, up ywu pr du, pora enia elektrycznego, 
wyst pienia usterek, dymienia lub po aru, nie wolno instalowa  sterownika 
w miejscu nara onym na dzia anie wody lub kondensatu wodnego.

Sterownik musi by  zainstalowany przez wykwalifikowany personel 
zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w instrukcji instalacji.
Nieprawid owa instalacja mo e by  przyczyn  pora enia elektrycznego 
lub po aru.

Pokryw  i górn  obudow  podczas zak adania na jej doln  cz  
nale y dociska , a  wskocz  na miejsce. Je li nie zostan  poprawnie 
zamocowane, mog  spa , b d c przyczyn  powa nych obra e , 
uszkodzenia sterownika lub usterek.

Aby zredukowa  ryzyko uszkodzenia sterownika, wyst pienia usterek, 
powstania dymu lub po aru, nie wolno pod cza  kabla zasilania do 
listwy zaciskowej cz ci sygna owej.

Nale y prawid owo zamocowa  kable i pozostawi  pewien luz, aby nie 
obci a y zacisków w listwie. Nieprawid owo pod czone kable mog  
ulec zerwaniu, przegrzaniu lub by  przyczyn  dymienia lub po aru.

Aby zredukowa  ryzyko obra enia cia a lub pora enia elektrycznego, 
przed przyst pieniem do wykonywania prac elektrycznych nale y 
wy czy  zasilanie sieciowe.

Wszystkie prace elektryczne musz  by  wykonywane przez 
wykwalifikowanego elektryka zgodnie z lokalnymi przepisami i 
normami, a tak e zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w instrukcji 
instalacji. Ograniczona wydajno  obwodu zasilania lub nieprawid owa 
instalacja mog  by  przyczyn  nieprawid owego dzia ania, pora enia 
elektrycznego, dymu lub po aru.

Aby zredukowa  ryzyko up ywu pr du, przegrzania, dymu lub po aru, 
nale y stosowa  odpowiednio dobrane kable o dostatecznym przekroju 
poprzecznym.

Aby zredukowa  ryzyko pora enia elektrycznego, zwarcia lub 
wyst pienia usterek, nie wolno zostawia  kawa ków kabla lub os ony 
izolacyjnej na listwie zaciskowej.

Aby zredukowa  ryzyko zwarcia, up ywu pr du, pora enia 
elektrycznego lub wyst pienia usterek, nie wolno dopu ci  do 
zetkni cia si  kabli z kraw dziami sterownika.

Aby zredukowa  ryzyko pora enia elektrycznego, wyst pienia 
usterek lub po aru, nale y uszczelni  szczelin  pomi dzy kablami 
i otworem przelotowym specjalnym uszczelniaczem.

Sterownik powinien by  naprawiany lub przenoszony wy cznie przez 
wykwalifikowany personel. Nie wolno demontowa  cz ci lub modyfikowa  
konstrukcji sterownika. Nieprawid owa instalacja lub naprawa mo e by  
przyczyn  obra e  cia a, pora enia elektrycznego lub po aru.

Aby zredukowa  ryzyko zwarcia, pora enia elektrycznego, wyst pienia 
usterek lub po aru, nie wolno dotyka  obwodów drukowanych 
narz dziami lub r kami. Nie wolno tak e dopu ci  do gromadzenia si  
py u na obwodach drukowanych.

Aby unikn  uszkodzenia sterownika, nale y u ywa  odpowiednich 
narz dzi do instalowania, sprawdzania lub naprawiania sterownika.

Ten sterownik mo e by  u ywany wy cznie z systemem zarz dzania 
budynkiem (BMS) firmy Mitsubishi Electric. Zastosowanie tego 
sterownika w innym systemie lub do innego celu mo e by  przyczyn  
usterek.

Nale y odpowiednie zabezpieczy  si  przed zak óceniami 
elektrycznymi podczas instalowania klimatyzatorów w szpitalach lub w 
miejscach, w których wyst puj  urz dzenia radiowe. Falowniki, sprz t 
medyczny wysokiej cz stotliwo ci lub sprz t komunikacji 
bezprzewodowej, a tak e generatory mocy mog  by  przyczyn  
nieprawid owego dzia ania systemu klimatyzacji. System klimatyzacji 
mo e tak e mie  ujemny wp yw na dzia anie tego typu urz dze , 
poniewa  generuje zak ócenia elektryczne.

Aby unikn  zak óce , nie wolno razem spina  kabli zasilania i 
sygna owych lub umieszcza  ich w tych samych metalowych 
korytkach/kana ach kablowych.

Aby zapobiec usterkom, nie wolno zdejmowa  folii ochronnej lub 
wyjmowa  obwodów drukowanych z obudowy. 

Aby unikn  uszkodzenia sterownika, nie wolno zbyt mocno dokr ca  
rub. 

Nale y u ywa  wkr taka p askiego o szeroko ci ko cówki 4�7 mm (5/
32-9/32 cala). U ycie wkr taka o szerszej lub w szej ko cówce mo e 
by  przyczyn  uszkodzenia obudowy sterownika.

Aby unikn  uszkodzenia obudowy sterownika, nie wolno na si  kr ci  
wkr takiem po w o eniu jego ko cówki w szczelin . 

Aby unikn  odbarwienia, do czyszczenia sterownika nie wolno 
u ywa  benzyny, rozpuszczalnika ani chusteczek nas czanych 
substancjami chemicznymi. Aby wyczy ci  sterownik, nale y przetrze  
go mi kk  ciereczk  zwil on  agodnym detergentem, wytrze  
detergent wilgotn  ciereczk  i zetrze  do sucha such  ciereczk . 
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Aby unikn  uszkodzenia sterownika, nale y go zabezpieczy  przed 
elektryczno ci  statyczn .

Nie wolno u ywa  nielutowanych zacisków do pod czania kabli do 
listwy zaciskowej. Nielutowane zaciski mog  zetkn  si  z obwodem 
drukowanym i by  przyczyn  usterki lub uszkodzenia pokrywy 
sterownika.

Aby unikn  uszkodzenia sterownika, nie wolno wykonywa  otworów w 
pokrywie sterownika.

Aby unikn  odkszta cenia lub usterki, nie wolno instalowa  sterownika 
zdalny w miejscu nara onym na bezpo rednie nas onecznienie lub w 
miejscu, w którym temperatura otoczenia mo e przekroczy  40°C 
(104°F) lub spa  poni ej 0°C (32°F).

Urz dzenie nie jest przeznaczone do obs ugi przez osoby (tak e 
dzieci) o ograniczonej sprawno ci fizycznej, sensorycznej lub 
umys owej, czy te  osoby nie posiadaj ce odpowiedniego 
do wiadczenia lub wiedzy, chyba e obs uga taka odbywa si  pod 
nadzorem lub wed ug wskazówek opiekuna takiej osoby.
Nale y zawsze uwa a , aby dzieci nie bawi y si  urz dzeniem.

Nie wolno instalowa  sterownika na drzwiach szafy sterowniczej/
panelu operatorskiego. 
Drgania lub uderzenia w sterownik mog  by  przyczyn  jego 
uszkodzenia lub upadku na pod o e.

Kable nale y spi  obejmami, aby odci y  listw  zaciskow  i 
uniemo liwi  zerwanie kabli.  

Aby uniemo liwi  zerwanie kabli i usterki, nie wolno wiesza  górnej 
obudowy sterownika na kablach.

Urz dzenie przeznaczone jest do u ytku przez do wiadczonych lub 
przeszkolonych u ytkowników w sklepach, w przemy le lekkim oraz na 
farmach, albo do komercyjnego wykorzystania przez osoby bez 
do wiadczenia.

Uszkodzony przewód zasilania powinien zosta  wymieniony przez jego 
producenta, technika serwisowego lub podobne, odpowiednio 
przeszkolone w tym celu osoby, aby unikn  zagro enia.
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2. Wymagania systemowe

Komputer powinien spe nia  nast puj ce wymagania, aby mo na by o uruchomi  na nim Przegl dark  instrukcji.
[Architektura systemu]    komputer zgodny z PC/AT
[Procesor] Core2 Duo 1,66 GHz lub szybszy (zalecany Core2 Duo 1,86 GHz lub szybszy)

Pentium D 1,7 GHz lub szybszy (zalecany Pentium D 3,0 GHz lub szybszy)
Pentium M 1,7 GHz lub szybszy (zalecany Pentium M 2,0 GHz lub szybszy)
Pentium 4  2,4 GHz lub szybszy (zalecany Pentium 4 2,8 GHz lub szybszy)
* Aby uruchomi  Przegl dark  instrukcji w systemie Windows Vista lub nowszym, potrzebny jest procesor Core2 Duo lub 

szybszy.
[Pami  RAM] Windows Vista lub nowszy: minimalnie 1 GB (zalecane 2 GB lub wi cej)

Windows XP: minimalnie 512 MB (zalecane 1 GB lub wi cej)
[Miejsce na twardym dysku] minimalnie 1 GB (dost pne miejsce)

* Windows Vista lub nowszy: Miejsce dost pne na dysku, w którym znajduje si  folder Dokumenty
* Windows XP: Miejsce dost pne na dysku, w którym znajduje si  folder Moje dokumenty

[Rozdzielczo ] SVGA 800 × 600 lub wi ksza
[System operacyjny]   Windows8/Pro/Enterprise (zalecana wersja Pro)

Windows7 Ultimate/Enterprise/Professional/Home Premium z dodatkiem Service Pack1 (zalecana wersja 
Professional)
Windows Vista Ultimate/Business/Home Basic z dodatkiem Service Pack1 (zalecana wersja Business)
Windows XP Professional/Home Edition z dodatkiem Service Pack2 lub Service Pack3 (zalecana wersja 
Professional)

[Wymagane oprogramowanie]    Windows8: program Adobe Reader 11.0.2 lub nowszy (program Czytnik Windows, instalowany 
domy lnie w systemie Windows8, nie mo e by  u ywany.)

Windows7: program Adobe Reader 10.1.0 lub nowszy
Windows XP i Windows Vista: program Adobe Reader 8.1.3 lub nowszy
* Oprogramowanie potrzebne do ogl dania plików w formacie PDF

�Windows�, �Windows XP�, �Windows Vista�, �Windows7� oraz �Windows8� s  zastrze onymi znakami towarowymi firmy Microsoft 
Corporation.
�Adobe Reader� i �Adobe Acrobat� s  zastrze onymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated.
�Core2 Duo� i �Pentium� s  zastrze onymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation.

3. Nazwy elementów i dostarczonych cz ci
Opakowanie zawiera nast puj ce cz ci.

 NIEBEZPIECZE STWO
Do czona do urz dzenia p yta CD-ROM mo e by  odtwarzana tylko w nap dzie CD lub DVD. Nie 
nale y podejmowa  prób odtwarzania tej p yty w odtwarzaczu p yt CD. Mo e to spowodowa  
uszkodzenie s uchu u ytkownika i/lub uszkodzenie g o ników.

*4 Pokrywa przednia (*1) jest fabrycznie zainstalowana na obudowie 
górnej (*2).

*5 Kabel sterownika zdalnego nie wchodzi w sk ad zestawu.

Nazwa cz ci Ilo Wygl d 

Sterownik zdalny (Pokrywa przednia) 1 Rysunek z prawej *1

Sterownik zdalny (Obudowa górna) 1 Rysunek z prawej *2

Sterownik zdalny (Obudowa dolna) 1 Rysunek z prawej *3

Wkr ty krzy akowe z bem okr g ym M4×30 2

Wkr t do drewna 4,1×16 
(do bezpo redniego monta u na cianie) 2

Instrukcja instalacji (ta instrukcja) 1

Uproszczona instrukcja obs ugi 1

CD-ROM 
(Instrukcja oraz instrukcja instalacji) 1

*4

Obudowa dolna *3

Obudowa górna *2Pokrywa przednia *1
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4. Cz ci w miejscu instalacji/wymagane narz dzia
(1) Cz ci w miejscu instalacji

Poni ej wymieniono cz ci wymagane w miejscu instalacji.

(2) Narz dzia wymagane do instalacji
� rubokr t p aski (ko cówka: 4-7 mm (5/32-9/32 cala) lub p ytka serwisowa (nr cz ci: R61008235)
� Szczypce
� Ró ne narz dzia

5. Wybór miejsca instalacji
Ten sterownik zdalny jest przeznaczony do monta u na cianie. Mo na go zainstalowa  w puszce na prze cznik lub bezpo rednio na cianie. 
W przypadku bezpo redniego monta u na cianie przewody mo na doprowadzi  przez górn  lub doln  cz  sterownika zdalnego.
(1) Wybór miejsca instalacji

Nale y zainstalowa  sterownik zdalny (puszk  prze czników) w miejscu, w którym spe nione s  nast puj ce warunki.
(a) W przypadku pod czenia urz dzenia wewn trznego z automatycznym opuszczanym panelem: miejsce, w którym u ytkownik 

mo e skontrolowa  dzia anie opuszczanego panelu urz dzenia wewn trznego podczas obs ugiwania sterownika zdalnego 
(informacje na temat obs ugi automatycznego opuszczanego panelu mo na znale  w instrukcji urz dzenia wewn trznego.)

(b) P aska powierzchnia
(c) Miejsce, w którym sterownik zdalny ma mo liwo  dok adnego pomiaru temperatury wewn trz pomieszczenia

Czujniki do monitorowania temperatury wewn trznej znajduj  si  w urz dzeniu wewn trznym i w sterowniku zdalnym. Gdy 
temperatura pomieszczenia jest monitorowana przez czujnik w sterowniku zdalnym, g ówny sterownik zdalny monitoruje 
temperatur  w pomieszczeniu. Gdy u ywany jest czujnik w sterowniku zdalnym, nale y zapozna  si  z poni szymi instrukcjami.
� Aby dok adnie monitorowa  temperatur  wewn trzn , nale y zainstalowa  sterownik zdalny z dala od bezpo redniego 

nas onecznienia, róde  ciep a i wylotu nawiewu klimatyzatora.
� Nale y zainstalowa  sterownik zdalny w miejscu, w którym czujnik zmierzy reprezentatywn  temperatur  pomieszczenia.
� Sterownik zdalny powinien by  zainstalowany w miejscu, gdzie nie przebiegaj  adne kable w pobli u czujnika temperatury. 

(Je li w pobli u przebiegaj  kable, czujnik nie mierzy temperatury pomieszczenia w sposób dok adny.)

Nazwa cz ci Ilo Uwagi

Puszka podwójna na prze czniki 1
Nie jest wymagana do 
bezpo redniego monta u na cianieRurka blaszana na kable Wymagana

Przeciwnakr tka i tulejka Wymagana

Pokrywa kabli Wymagana Wymagana do poprowadzenia kabla 
sterownika zdalnego po cianie

Uszczelniacz Zalecany

kotwa skrzyde kowa Wymagana

Kabel sterownika zdalnego
(Nale y u y  2- y owego izolowanego kabla o przekroju poprzecznym 0,3 mm2 (AWG22).) Wymagany

(2) Miejsce instalacji
Bez wzgl du na to, czy sterownik zdalny jest instalowany w puszcze prze czników czy 
bezpo rednio na cianie, nale y zapewni  dooko a niego miejsce zgodnie z rysunkiem z 
prawej strony. Demonta  sterownika b dzie utrudniony, gdy zostanie za ma o miejsca 
dooko a.
Nale y tak e zapewni  z przodu miejsce do obs ugi sterownika zdalnego.

P ytka serwisowa

Nie wolno instalowa  sterownika w miejscu, w którym wyst puje du a 
ró nica pomi dzy temperatur  powierzchni sterownika zdalnego i 
faktyczn  temperatur  pomieszczenia. Je li ró nica temperatury jest 
zbyt du a, nie b dzie mo na regulowa  temperatury pomieszczenia w 
sposób zadowalaj cy. 

Aby zredukowa  ryzyko zwarcia, up ywu pr du, pora enia elektrycznego, 
wyst pienia usterek, dymienia lub po aru, nie wolno instalowa  sterownika 
w miejscu nara onym na dzia anie wody lub kondensatu wodnego.

Aby unikn  odkszta cenia lub usterki, nie wolno instalowa  sterownika 
zdalny w miejscu nara onym na bezpo rednie nas onecznienie lub w 
miejscu, w którym temperatura otoczenia mo e przekroczy  40°C 
(104°F) lub spa  poni ej 0°C (32°F).

Aby zmniejszy  ryzyko nieprawid owego dzia ania lub usterki pilota, 
nale y unika  monta u pilota na powierzchni przewodz cej 
elektryczno , takiej jak np. niepomalowana blacha.

Wa ne informacje

30
(1-3/16)

30
(1-3/16)

30 (1-3/16)

120 (4-3/4)

Zewn trzne wymiary 
sterownika zdalnego

Czujnik 
temperatury

Jednostka: mm (cal)

Minimalna wymagana przestrze
dooko a zdalnego sterownika

WT07916X01_PO_A5.book  5 ページ  ２０１５年９月７日　月曜日　午前９時３１分



� 6 �

6. Prace instalacyjne i wykonanie okablowania

4 Pod cz kabel sterownika zdalnego do listwy zaciskowej w obudowie dolnej.
Odizoluj kabel sterownika zdalnego na d ugo ci 6 mm (patrz rysunek poni ej), a nast pnie przeprowad  kabel w dolnej cz ci 
obudowy dolnej. Poprowad  kabel do przedniej cz ci obudowy dolnej tak, aby nie by o wida  jego odizolowanej cz ci za 
obudow  doln . Pod cz kabel sterownika zdalnego do listwy zaciskowej w obudowie dolnej.

(1) Prace instalacyjne
Sterownik mo na zainstalowa  w puszce na prze cznik lub bezpo rednio na 
cianie. Instalacj  nale y przeprowadzi  zgodnie z wybran  metod .

1 Wywier  otwór w cianie.
■ Instalacja przy u yciu puszki na prze czniki

� Wywier  otwór w cianie i zainstaluj puszk  na prze czniki na cianie.
� Po cz puszk  na prze czniki z rurk  na kable.

■ Bezpo redni monta  na cianie
� Wywier  otwór w cianie i przeprowad  przez niego kabel.

2 Zabezpiecz otwór przelotowy kabla uszczelniaczem.
■ Instalacja przy u yciu puszki na prze czniki

� Zabezpiecz uszczelniaczem otwór przelotowy kabla w sterowniku 
zdalnym w miejscu po czenia puszki na prze czniki i rurki na kable.

3 Przygotuj obudow  doln  sterownika zdalnego.

■ Bezpo redni monta  na cianie
� Zabezpiecz uszczelniaczem otwór przelotowy, przez który poprowadzony 

jest kabel.

Aby zredukowa  ryzyko pora enia elektrycznego, wyst pienia 
usterek lub po aru, nale y uszczelni  szczelin  pomi dzy kablami 
i otworem przelotowym specjalnym uszczelniaczem.

ciana Rurka 
na kable

Przeciwnakr tka
Puszka na 
prze czniki

Zabezpiecz 
szczelin  
uszczelniaczem.

Kabel 
sterownika zdalnego

Tulejka

Obudowa 
dolna

Pokrywa przednia i 
obudowa górna

10 (13/32)

6 (1/4)

Jednostka: mm (cal)

Izolacja

Poprowad  odizolowan  
cz  kabla do przodu.

Przeprowad  kabel.

Przód Ty

2- y owy kabel nie mo e 
by  widoczny z ty u.

Pod cz kabel.
(bez polaryzacji y )

Pod cz kabel tak, 
aby nie przyci  
jego izolacji.

Aby zredukowa  ryzyko pora enia elektrycznego, zwarcia lub 
wyst pienia usterek, nie wolno zostawia  kawa ków kabla lub os ony 
izolacyjnej na listwie zaciskowej.

Wa ne informacje

Nie wolno u ywa  nielutowanych zacisków do pod czania kabli do 
listwy zaciskowej.
Nielutowane zaciski mog  zetkn  si  z obwodem drukowanym i by  
przyczyn  usterki lub uszkodzenia pokrywy sterownika.

Zabezpiecz szczelin  
uszczelniaczem.

Poprowad  kabel z ty u 
sterownika zdalnego.

Kabel sterownika 
zdalnego

WT07916X01_PO_A5.book  6 ページ  ２０１５年９月７日　月曜日　午前９時３１分



� 7 �

5 Zainstaluj obudow  doln .
■ Instalacja przy u yciu puszki na prze czniki

� Przymocuj wkr tami co najmniej dwa naro niki puszki na prze czniki.
■ Bezpo redni monta  na cianie

� Poprowad  kabel w rowku.
� Przymocuj wkr tami co najmniej dwa naro niki sterownika zdalnego.
� Nale y zamocowa  lewy dolny i prawy górny naro nik sterownika zdalnego (patrz c od przodu), aby uniemo liwi  jego 

przesuwanie. (Nale y u y  kotwy skrzyde kowej itp.)

6 Wytnij otwór przelotowy kabla.
■ Bezpo redni monta  na cianie (gdy kabel jest prowadzony na cianie)

� Umie ci  rubokr t p aski z ko cówk  4-7 mm (5/32-9/32 cala) lub p ytk  
serwisow  w jednym z dwóch otworów na spodzie pilota zdalnego 
sterowania i podwa y  w kierunku wskazanym strza k  na ilustracji z 
prawej strony.  

� Obudowa górna obluzuje si  wzgl dem pokrywy przedniej. Poci gn  
obudow  górn  do siebie, aby j  wyci gn .

� Za pomoc  szczypiec usun  cienk  cz  w pokrywie przedniej (miejsce 
zakre lone na ilustracji z prawej strony).
(Wyci ty otwór zostanie wykorzystany do przeci gni cia kabla pilota 
zdalnego sterowania, gdy kabel zostanie u o ony w rowku z ty u obudowy 
dolnej.)

� Umie ci  obudow  górn  na pokrywie przedniej.

7 Poprowad  kabel do obudowy górnej.
Pod cz z cze w obudowie dolnej do z cza w obudowie górnej.

■ Instalacja przy u yciu puszki na prze czniki ■ Bezpo redni monta  na cianie
Zabezpiecz otwór 
przelotowy kabla 
uszczelniaczem.

Puszka podwójna 
na prze czniki

Wkr ty 
krzy akowez bem 
okr g ym Kabel sterownika 

zdalnego

Wkr t
do drewna

Kabel sterownika 
zdalnego

Poprowad  kabel w 
rowku.

Patrz 2.

Patrz 4.

Patrz 4.

Aby unikn  uszkodzenia sterownika, nie wolno zbyt mocno 
dokr ca  rub.

Aby unikn  uszkodzenia sterownika, nie wolno wykonywa  
otworów w pokrywie sterownika.

Wa ne informacje

Aby unikn  uszkodzenia p ytki monta owej, przed wyci ciem otworu 
na kabel nale y usun  pokryw  przedni  z obudowy górnej.

Uwaga
 

lub

P ytka 

Arkusz 

serwisowa

ochronny

Pokrywa 
przednia

Obudowa 
górna

Pod cz dobrze z cza.

Aby zapobiec usterkom, nie wolno zdejmowa  folii ochronnej lub 
wyjmowa  obwodów drukowanych z obudowy. 

Aby uniemo liwi  zerwanie kabli i usterki, nie wolno wiesza  
górnej obudowy sterownika na kablach.

Wa ne informacje
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8 Poprowad  kabel do obudowy górnej.

9 Zainstaluj pokryw  przedni  i obudow  górn  na dolnej.
Dwie wypustki mocuj ce znajduj  si  w górnej cz ci obudowy górnej. (Pokrywa jest fabrycznie zainstalowana na obudowie.)
Zaczep dwie wypustki w obudowie dolnej i w ó  obudow  górn  na miejsce (a  do klikni cia). Sprawd , czy obudowa jest dobrze 
zainstalowana i nie jest przekrzywiona. 

� Demonta  pokrywy przedniej i obudowy górnej
1 Demonta  pokrywy przedniej

Nale y umie ci  rubokr t p aski lub p ytk  
serwisow  w jednym z dwóch otwórów na 
spodzie pilota zdalnego sterowania i 
podwa y  w kierunku wskazanym strza k  na 
ilustracji. Obudowa górna mo e tak e zosta  
zdj ta, je li rubokr t lub p ytka zostan  
umieszczone g biej.

2 Demonta  obudowy górnej
Nale y umie ci  rubokr t p aski lub p ytk  
serwisow  w jednym z dwóch otwórów na 
spodzie pilota zdalnego sterowania i 
podwa y  w kierunku wskazanym strza k  na 
ilustracji.

Kable nale y spi  obejmami, aby odci y  listw  zaciskow  i 
uniemo liwi  zerwanie kabli. 

Wa ne informacje

Zacisk

W ó  kabel.

Pokryw  i górn  obudow  podczas zak adania na jej doln  cz  
nale y dociska , a  wskocz  na miejsce. Je li nie zostan  
poprawnie zamocowane, mog  spa , b d c przyczyn  
powa nych obra e , uszkodzenia sterownika lub usterek. 

Wa ne informacje

■ Bezpo redni monta  na cianie (gdy kabel jest prowadzony 
na cianie)
� Przeprowad  kabel przez otwór dost powy w górnej cz ci 

sterownika zdalnego.
� Zabezpiecz uszczelniaczem wyci t  cz  pokrywy.
� U yj pokrywy kabli.

Instalacja jest zako czona. 
Podczas demonta u nale y wykona  poni sze instrukcje.

Nie przesuwa 
si

ciana

Zabezpiecz szczelin . U yj pokrywy kabli.

Przeprowad  kabel przez górn  
cz  sterownika zdalnego.

cianaciana

lub

lub
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7. Wa ne informacje
■ Mo e wyst pi  ró nica pomi dzy temperatur  wewn trzn  zmierzon  na cianie i faktyczn  temperatur  wewn trzn .

Je li spe nione s  nast puj ce warunki, zalecane jest u ycie czujnika temperatury w urz dzeniu wewn trznym.
� Z powodu nieprawid owej dystrybucji powietrze nawiewane nie dochodzi swobodnie do ciany do miejsca, w którym 

zainstalowany jest sterownik zdalny.
� Wyst puje du a ró nica pomi dzy temperatur  ciany a faktyczn  temperatur  wewn trzn .
� Tylna strona ciana jest wystawiona bezpo rednio na dzia anie powietrza z zewn trz.

■ Skorzystaj z rozdzia u dotycz cego ustawie  pocz tkowych w tej instrukcji, aby dowiedzie  si  wi cej o ustawieniach 
pilota g ównego/podrz dnego.

■ Skorzystaj z jednej z poni szych instrukcji, aby dowiedzie  si  wi cej o ustawieniach czujnika temperatury: Instrukcja 
monta u urz dzenia wewn trznego City Multi; niniejsza instrukcja dotycz ca Mr. Slim.

■ Folia ochronna jest zak adana fabrycznie na powierzchni roboczej pokrywy przedniej.
Przed przyst pieniem do u ytkowania nale y odklei  foli  ochronn  z powierzchni roboczej.

3 Instalacja pokrywy i obudowy górnej
Dwie wypustki mocuj ce znajduj  si  w górnej 
cz ci obudowy górnej.
Zaczep dwie wypustki w obudowie dolnej i w ó  
obudow  górn  na miejsce (a  do klikni cia).
Zainstaluj pokryw  na obudowie górnej w taki sam 
sposób, jak pokryw  górn . 
Sprawd , czy obudowa górna jest dobrze 
zainstalowana i nie jest przekrzywiona. 

Uwaga: Po zbyt szybkiej zmianie temperatury mog  wyst pi  problemy z jej dok adnym pomiarem.

Nale y u ywa  wkr taka p askiego o szeroko ci ko cówki 4�7 mm 
(5/32-9/32 cala). U ycie wkr taka o szerszej lub w szej 
ko cówce mo e by  przyczyn  uszkodzenia obudowy sterownika.

Aby unikn  uszkodzenia obudowy sterownika, nie wolno na si  
kr ci  wkr takiem po w o eniu jego ko cówki w szczelin .

Aby uniemo liwi  uszkodzenie p ytki obwodów elektronicznych, 
nie wolno zbyt mocno wpycha  wkr taka w szczelin .

Wa ne informacje

Pokryw  i górn  obudow  podczas zak adania na jej 
doln  cz  nale y dociska , a  wskocz  na miejsce.
Je li nie zostan  poprawnie zamocowane, mog  
spa , b d c przyczyn  powa nych obra e , 
uszkodzenia sterownika lub usterek.

Wa ne informacje
Nie przesuwa 
si

ciana

Pokrywa przednia

Obudowa 
górna Obudowa 

górna
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8. Funkcje przycisków sterownika zdalnego

Dzia anie przycisków w Menu g ówne

(7) Wy wietlacz LCD z pod wietleniem

(2) Przyciski funkcji
      F1, F2, F3 i F4 od lewej strony
(6) Wska nik dzia ania
(1) Przycisk ZASILANIA

(4) Przycisk POWRÓT
(3) Przycisk MENU

(5) Przycisk WYBIERZ

(1) Przycisk ZASILANIA
Mo na go u y  do w czania/wy czania urz dzenia wewn trznego.

(2) Przyciski funkcji
Mo na ich u y  do wyboru trybu pracy lub ustawienia temperatury i 
pr dko ci wentylatora na Ekran g ówny. 
Mo na ich te  u y  do wybierania pozycji na innych ekranach.

(3) Przycisk MENU
Mo na go u y  do wy wietlenia Menu g ówne.

(4) Przycisk POWRÓT
Mo na go u y  do powrotu do poprzedniego ekranu.

(5) Przycisk WYBIERZ
Mo na go u y  do wy wietlenia ekranu ustawie  lub do zapisania 
ustawie .

(6) Wska nik dzia ania
wieci si  podczas normalnego dzia ania. Miga podczas uruchamiania i po 

wyst pieniu b du.
(7) Wy wietlacz LCD z pod wietleniem

Wy wietlacz mozaikowy. Gdy pod wietlenie jest wy czone, mo na go 
w czy  naci ni ciem dowolnego przycisku. B dzie w czone przez pewien 
czas w zale no ci od typu ekranu. Pod wietlenie wieci si , gdy s  
naciskane przyciski.

Uwaga: Gdy pod wietlenie jest wy czone, naci ni cie dowolnego przycisku 
w cza pod wietlenie bez wykonania adnej innej funkcji (z wyj tkiem 
przycisku ZASILANIA).

F1 F2 F3 F4

G ówne

Ekran g ówny:
Kursor Strona

Menu g ówne
op.· aluzja·Went. (Lossnay)

Du a moc
Timer
Programator tygodniowy
Tryb cichy JZ

Strona
Kursor Przesu  kursor do danej funkcji przyciskiem F1 i 

F2, a nast pnie naci nij przycisk WYBIERZ, aby 
przej  do nast pnej strony. Mo e by  wymagane 
podanie has a.

Funkcje przycisków MENU, WYBIERZ i POWRÓT 
s  wy wietlane na ekranach ustawie .

Opis funkcji przycisku pojawia si  w dolnej cz ci 
ekranu.

Naci ni cie przycisku MENU powoduje wy wietlenie Menu 
g ówne (patrz poni ej). 
(Aby uzyska  informacje, zapoznaj si  z rozdzia em 9.(2) 
�Ekran g ówny�.)

1/3 op.· aluzja·Went. (Lossnay)
Du a moc
Timer
Programator tygodniowy
Tryb cichy JZ

2/3 Restrykcja
Oszcz dzanie energii
Nastawa nocna
Informacje o filtrze
Informacje o b dzie

3/3 Konserwacja
Ustawienie pocz tkowe
Serwis

*1 Szczegó owe informacje mo na znale  w instrukcji na 
dysku CD-ROM.

*2 Obja nione w tej instrukcji.
*3 Je li w ci gu 10 minut w ekranie ustawie  pocz tkowych 

lub 2 godzin na ekranie serwisu (10 minut w niektórych 
ekranach) nie zostanie naci ni ty aden przycisk, 
zostanie automatycznie przywrócony Ekran g ówny. 
Wszystkie niezapisane ustawienia zostan  utracone.

Opcje dost pne w menu zale  od modelu pod czonego 
urz dzenia wewn trznego. Informacje na temat opcji, które 
nie s  opisane w instrukcjach do czonych do sterownika 
zdalnego MA, mo na znale  w instrukcjach dostarczonych 
razem z klimatyzatorami.

*1
*1
*1
*1
*1

*1
*1
*1
*1
*1

*1
*2 *3
*2 *3
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9. W czanie zasilania
Nale y upewni  si , e sterownik zdalny MA jest prawid owo zainstalowany zgodnie z wytycznymi z instrukcji instalacji oraz e instalacja 
urz dzenia wewn trznego i zewn trznego zosta a zako czona przed w czeniem zasilania.
(1) Po w czeniu zasilania zostanie wy wietlony nast puj cy ekran.

(2) Ekran g ówny
Po pomy lnym uruchomieniu zostanie wy wietlony Ekran g ówny. Ekran g ówny mo e by  wy wietlany w dwóch ró nych trybach: 
�Pe ne� i �Podst.�. Sposób wyboru trybu wy wietlania zosta  przedstawiony w rozdziale 11 �Ustawienia pocz tkowe�. (Fabryczne 
ustawienie domy lne to �Pe ne�.)

10. Uruchomienie testowe <Wymagane jest has o serwisowe.>
(1) Zapoznaj si  z rozdzia em Uruchomienie testowe w instrukcji instalacji urz dzenia wewn trznego przed wykonaniem uruchomienia 

testowego.
(2) W Ekran g ówny naci nij przycisk MENU i wybierz opcje Serwis>Uruchomienie testowe>Uruchomienie testowe.
(3) Naci nij przycisk ZASILANIA, aby w razie potrzeby anulowa  uruchomienie testowe.
(4) Szczegó owe informacje na temat uruchomienia testowego i sposobu obs ugi b dów w jego trakcie mo na znale  w instrukcji 

instalacji urz dzenia wewn trznego.

11. Ustawienia pocz tkowe (ustawienia sterownika zdalnego)
<Wymagane jest has o administratora.>

W Ekran g ówny wybierz opcje Menu g ówne>Ustawienie pocz tkowe i wprowad  ustawienia sterownika zdalnego na wy wietlonym ekranie.

(1) Ustawienie G ówne/Podrz dne
Gdy pod czone s  dwa sterowniki zdalne, jeden z nich nale y przydzieli  jako sterownik dodatkowy.

Uwagi
· Po pierwszym w czeniu zasilania zostanie wy wietlony ekran Wybór j zyka. Patrz rozdzia  

11 (8). Wybierz dany j zyk. System nie uruchomi si  bez wybranego j zyka.
· W przypadku niektórych modeli City Multi nie mo e by  pod czony wi cej ni  jeden 

sterownik zdalny. Informacje na temat zgodno ci zastosowa  mo na znale  w 
odpowiednich dokumentach (np. w katalogach).

Normalne uruchomienie 
(wskazanie warto ci procentowej zako czenia procesu)

Uwagi
· Gdy pod czone s  dwa sterowniki zdalne, jeden z 

nich nale y przydzieli  jako sterownik g ówny, a 
drugi jako dodatkowy. Sposób wyboru ustawienia 
G ówne/Podrz dne zosta  przedstawiony w 
rozdziale 11 �Ustawienia pocz tkowe�.

· Opis ikon na wy wietlaczu mo na znale  w 
instrukcji.

Ekran g ówny w trybie Pe ne
 (gdy urz dzenie nie dzia a)

Ekran g ówny w trybie Pe ne
 (gdy urz dzenie dzia a)

Uwaga:Informacje na temat has a serwisowego mo na znale  w rozdziale 12 �Menu serwisowe�.

Menu ustawie  pocz. (1/2)
· G ówne/Podrz dne
· Zegar
· Ekran g ówny
· Kontrast
· Szczegó y wy wietlacza
  -Zegar
  -Temperatura
  -Temp. pom.
  -Tryb Auto

Menu ustawie  pocz. (2/2)
· Tryb Auto
· Has o administratora
· Wybór j zyka

Uwaga: Pocz tkowe has o administratora to "0000". 
Aby uzyska  informacje na temat zmiany 
has a, nale y zapozna  si  z rozdzia em (7) 
�Ustawienie has a administratora�.

[Obs uga przycisków]
[1] Po naci ni ciu przycisku F3 lub F4 zostanie pod wietlone aktualnie wybrane ustawienie. 

Wybierz opcj  �Sub�, a nast pnie naci nij przycisk WYBIERZ, aby zapisa  zmian .
[2] Naci nij przycisk MENU, aby powróci  do ekranu Menu g ówne. (Naci ni cie tego przycisku 

zawsze powoduje wy wietlenie ekranu Menu g ówne.)

10%
Proszę czekać

Pt Pt

Chłodz.
AutoUstaw temp.

Tryb Temp. Wenty.

Pok.

Menu ustawień pocz.

Menu główne:
Kursor Strona

Główne/Podrzędne
Zegar
Ekran główny
Kontrast
Szczegóły wyświetlacza

Wybierz:
Kursor

Główne/Podrzędne

/Główne Podrz.

WT07916X01_PO_A5.book  2 ページ  ２０１５年９月７日　月曜日　午前９時３１分



� 12 �

(2) Ustawienie Zegara

(3) Ustawienie ekranu g ównego
U yj przycisku F3 lub F4, aby wybra  tryb wy wietlania �Pe ne� lub �Podst.�. (Fabryczne ustawienie domy lne to �Pe ne�.)

(4) Kontrast wy wietlacza

(5) Ustawienie szczegó ów wy wietlacza sterownika zdalnego

[1] Wy wietlanie Zegara

[2] Ustawienie jednostki temperatury

[Obs uga przycisków]
[1] Przesu  kursor do danej opcji przyciskiem F1 lub F2.
[2] Zmie  dat  i godzin  przyciskiem F3 lub F4, a nast pnie naci nij przycisk WYBIERZ, aby 

zapisa  zmian . Zmiana zostanie uwzgl dniona we wskazaniu zegara na Ekran g ówny.
Uwaga:Ustawienie zegara jest konieczne do obs ugi wy wietlania godziny, programatora 

tygodniowego, ustawienia timera i historii b dów. Nale y zawsze ustawi  zegar, gdy 
urz dzenie zosta o w czone pierwszy raz lub nie by o u ywane przez d ugi czas.

Tryb Pe ne (przyk ad)                    Tryb Podst. (przyk ad)

Uwaga:To ustawienie dotyczy tylko ekranu g ównego. W trybie Podst. ikony, które wskazuj  stan sterowania i ustawienia 
programatora, nie b d  wy wietlane na ekranie. Ustawienia opatka, aluzji i wentylacji lub temperatura pomieszczenia 
te  nie b d  wy wietlane.

[Obs uga przycisków]
Mo na dostosowa  kontrast wy wietlacza LCD przyciskiem F3 lub F4.
Bie cy poziom jest wskazywany symbolem trójk ta.

Uwaga: Kontrast mo na dostosowa  w celu poprawienia widoczno ci w róznych warunkach 
o wietleniowych lub miejscach instalacji. To ustawienie nie zapewni lepszej widoczno ci z 
wszystkich kierunków.

Mo na w razie potrzeby wybra  ustawienia szczegó ów zwi zanych ze sterownikiem zdalnym.
Naci nij przycisk WYBIERZ, aby zapisa  zmiany.

[Obs uga przycisków]
· Wybierz opcj  �Zegar� w ekranie ustawie  szczegó ów sterownika zdalnego, a nast pnie 

naci nij przycisk F4 (Zmie ), aby wy wietli  ekran ustawie  zegara. 
· Mo na u y  przycisków od F1 do F4, aby wybra  opcj  �Tak� (wy wietlanie) lub �Nie� (bez 

wy wietlania) i jego format na ekranie g ównym.
· Zapisz ustawienia, naciskaj c przycisk WYBIERZ. 
  (Fabryczne ustawienia domy lne to �Tak� (wy wietlanie) i format �24h�.)

Wy wietlanie zegara: Tak (godzina jest wy wietlana na ekranie g ównym.)
                                   Nie (godzina nie jest wy wietlana na ekranie g ównym.)
Format wy wietlania: format 24-godzinny
                                   format 12-godzinny
Wskazywanie pory dnia AM/PM (dotyczy formatu wy wietlania 12-godzinnego): AM/PM po godzinie
                                                                                                                                AM/PM przed godzin

Uwaga: Format wy wietlania czasu jest tak e uwzgl dniany podczas wy wietlania programatora i harmonogramu.               Godzina b dzie 
wy wietlana w pokazany poni ej sposób:
Format 12-godzinny: AM12:00 ~ AM1:00 ~ PM12:00 ~ PM1:00 ~ PM11:59
Format 24-godzinny:        0:00 ~       1:00 ~      12:00 ~     13:00 ~      23:59

[Obs uga przycisków]
Przesu  kursor do opcji �Temperatura� w ekranie ustawie  szczegó ów wy wietlacza, a 
nast pnie wybierz dan  jednostk  temperatury przyciskiem F3 lub F4. (Fabryczne ustawienie 
domy lne to Centigrade (°C).)
· °C: temperatura jest wy wietlana w stopniach Celsjusza.Temperatura jest wy wietlana co 0,5 stopnia lub co 1 stopie , w 

zale no ci od modelu urz dzenia wewn trznego.
· °F: temperatura jest wy wietlana w stopniach Fahrenheita.
· 1°C: temperatura jest wy wietlana w stopniach Celsjusza w odst pach co 1 stopie . Ta pozycja nie zostanie wy wietlona na 

pilocie podrz dnym.

Wybierz:
Kursor

gg: mmddmm//rrrr
00: 000101 //2016

Zegar

Pt Pt

Chłodz.

Tryb Temp. Wenty. Tryb Temp. Wenty.

Pok. AutoUstaw temp.
Chłodz. AutoUstaw temp.

Kursor
Wybierz:

Pełne / Podst.

Ekran główny

Menu główne:
CiemneJasne

Kontrast

Kursor Zmień
Wybierz:

Szczegóły wyświetlacza

/ 1
Zegar
Temperatura
Temp. pom.
Tryb Auto

Nie  24h

Tak / Nie
Tak / Nie

/ 1

Kursor Kursor
Wybierz:

Zegar
Wyśw. 12 g.
Wyśw. AM/PM

Wyświetlanie zegara
Tak  Nie

Kursor
Wybierz:

Zegar
Temperatura
Temp. pom.
Tryb Auto

Nie  24h

Tak / Nie
Tak / Nie

/ 1

Szczegóły wyświetlacza

Kursor
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[3] Wy wietlanie temperatury pomieszczenia

[4] Ustawienia wy wietlacza w trybie Auto (pojedyncza warto  zadana)

(6) Ustawienie Trybu Auto

(7) Ustawienie has a administratora

(8) Wybór j zyka

[Obs uga przycisków]
Przesu  kursor do opcji �Temp. pom.� w ekranie ustawie  szczegó ów wy wietlacza, a nast pnie wybierz dane ustawienie 
przyciskiem F3 lub F4. (Fabryczne ustawienie domy lne to �Tak�.)
· Tak: temperatura pomieszczenia jest wy wietlana na ekranie g ównym.
· Nie: temperatura pomieszczenia nie jest wy wietlana na ekranie g ównym.

Uwaga:Nawet po wybraniu opcji �Tak� temperatura pomieszczenia nie b dzie wy wietlana na ekranie g ównym w trybie �Podst.�.

[Obs uga przycisków]
Przesu  kursor do opcji �Tryb Auto� w ekranie ustawie  szczegó ów wy wietlacza, a nast pnie wybierz dany tryb przyciskiem F3 
lub F4. (Fabryczne ustawienie domy lne to �Tak�.)
· Tak: wskazanie �Ch odz. Auto� lub �Grzanie Auto� jest wy wietlane podczas pracy w trybie Auto (pojedyncza warto  zadana).
· Nie: tylko wskazanie �Auto� jest wy wietlane podczas pracy w trybie Auto.

[Obs uga przycisków]
Tryb Auto (pojedyncza warto  zadana) lub tryb Auto (podwójna warto  zadana) mo na wybra  
za pomoc  klawisza F3 lub F4. To ustawienie dzia a tylko wtedy, gdy pod czone s  urz dzenia 
wewn trzne pracuj ce w trybie Auto.
(Fabryczne ustawienie domy lne to �Tak�.)
Naci nij przycisk WYBIERZ, aby zapisa  wprowadzone zmiany.
· Tak: tryb Auto mo na wybra  tylko w ustawieniu trybu pracy.
· Nie: trybu Auto nie mo na wybra  tylko w ustawieniu trybu pracy.

[Obs uga przycisków]
[1] Aby wprowadzi  bie ce has o administratora (4 cyfry), przesu  kursor przyciskiem F1 lub F2 

do cyfry, któr  chcesz zmieni , a nast pnie ustaw ka d  z cyfr (od 0 do 9) przyciskiem F3 lub 
F4.

[2] Naci nij przycisk WYBIERZ.

Uwaga:Pocz tkowe has o administratora to �0000�. Mo na w razie potrzeby zmieni  bie ce 
has o, aby uniemo liwi  dost p osobom niepowo anym. Has o nale y udost pni  tym 
osobom, które go potrzebuj .

Uwaga:Je li has o administratora zostanie zapomniane, mo na przywróci  has o pocz tkowe 
�0000�, naciskaj c i przytrzymuj c jednocze nie przyciski F1 i F2 na trzy sekundy w 
ekranie ustawienia has a administratora.

[3] Je li has o jest zgodne, zostanie wy wietlone okno do wprowadzenia nowego has a. 
Wprowad  nowe has o w sposób identyczny z wyja nionym powy ej i naci nij przycisk 
WYBIERZ.

[4] Naci nij przycisk F4 (OK) w ekranie potwierdzenia zmiany has a, aby zapisa  zmiany. Naci nij 
przycisk F3 (Anuluj), aby anulowa  zmiany.

Uwaga:Has o administratora jest wymagane do wprowadzenia ustawie  w nast puj cych 
opcjach:

· Ustawienia timera   · Ustawienia programatora tygodniowego   
· Ustawienia oszcz dzania energii   · Ustawienie trybu cichego urz dzenia zewn trznego   
· Ustawienia restrykcji
Szczegó owe informacje na temat wprowadzania ustawie  w tych opcjach mo na znale  
w instrukcji, która zosta a dostarczona wraz ze sterownikiem zdalnym.

[Obs uga przycisków]
Przesu  kursor do danego j zyka przyciskiem F1 lub F4.
Naci nij przycisk WYBIERZ, aby zapisa  ustawienie.

Tryb Auto

Tak / NieTryb Auto

Wybierz:
Kursor

Hasło administratora

Wprowadź hasło administratora

Wybierz:
Kursor

Hasło administratora

Wprowadź hasło administratora

Zmień hasło administratora.

Wybierz:
Kursor

Hasło administratora

Wprowadź hasło administratora

Zaktualizować hasło admin.?

Anuluj OK

Kursor
Wybierz:

Deutsch
Nederlands
Čeština
Polski

Wybór języka

Kursor

English
Français
Русский
Magyar
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12. Menu serwisowe (Wymagane jest has o serwisowe.)
W Ekranie g ównym naci nij przycisk MENU i wybierz opcj  �Serwis�, aby wprowadzi  ustawienia serwisowe.

Po wybraniu Menu serwisowego zostanie wy wietlone okno z monitem o wprowadzenie has a.
Aby wprowadzi  bie ce has o serwisowe (4 cyfry), przesu  kursor przyciskiem F1 lub F2 do cyfry, któr  chcesz zmieni , a nast pnie 
ustaw ka d  z cyfr (od 0 do 9) przyciskiem F3 lub F4. Nast pnie naci nij przycisk WYBIERZ.

Je li has o jest zgodne, zostanie wy wietlone Menu serwisowe.
Typ menu zale y od typu pod czonego urz dzenia wewn trznego (City Multi lub Mr. Slim).

(1) Uruchomienie testowe (City Multi i Mr. Slim)

(2) Wprowad  info. serwisowe (City Multi i Mr. Slim).

(3) Nastawa funkcji (Mr. Slim)

Uwaga:Pocz tkowe has o serwisowe to �9999�. Mo na w razie potrzeby zmieni  bie ce has o, aby 
uniemo liwi  dost p osobom niepowo anym. Has o nale y udost pni  tym osobom, które go 
potrzebuj .

Uwaga:Je li has o serwisowe zostanie zapomniane, mo na przywróci  has o pocz tkowe �9999�, 
naciskaj c i przytrzymuj c jednocze nie przyciski F1 i F2 na trzy sekundy w ekranie 
ustawienia has a serwisowego.

<Mr. Slim> <City Multi>

Uwaga:Do wprowadzenia pewnych ustawie  mo e by  
wymagane zatrzymanie klimatyzatorów. Mog  to by  
niektóre ustawienia, których nie mo na wprowadzi  w 
przypadku centralnego sterowania systemem.

Wybierz opcj  �Uruchomienie testowe� w Menu serwisowym, aby wy wietli  menu Uruchomienia testowego.
· Uruchomienie testowe: wybierz t  opcj , aby wykona  uruchomienie testowe.
· Uruchomienie testowe pompy: wybierz t  opcj , aby wykona  uruchomienie testowe pompy 

w urz dzeniu wewn trznym. 
  Dotyczy tylko tych urz dze  wewn trznych, które obs uguj  funkcj  uruchomienia testowego.

Uwaga:Szczegó owe informacje na temat uruchomienia testowego mo na znale  w instrukcji 
instalacji urz dzenia wewn trznego.

Wybierz opcj  �Wprowad  info. serwisowe� w Menu serwisowe, aby wy wietli  ekran Informacje 
serwisowe. Szczegó owe informacje na temat wprowadzania ustawie  mo na znale  w instrukcji 
instalacji urz dzenia wewn trznego.
Uwaga:Nast puj ce ustawienia mo na wprowadza  w ekranie Informacje serwisowe.

�Rejestrowanie nazw modeli i numerów seryjnych
Wprowad  nazwy modeli i numery seryjne urz dze  wewn trznych i zewn trznych. 
Wprowadzone informacje pojawi  si  na ekranie Informacje o b dzie. Nazwa modelu mo e 
sk ada  si  z maks. 18 znaków, a numer seryjny � z maks. 8 znaków.

�Rejestrowanie danych dotycz cych dostawcy
Wprowad  numer telefonu dostawcy. Wprowadzone informacje pojawi  si  na ekranie 
Informacje o b dzie. Numer telefonu mo e sk ada  si  z maks. 13 cyfr.

�Inicjalizowanie informacji serwisowych
Wybierz dan  opcj , aby wykona  inicjalizacj  powy szych ustawie .

Mo na w razie potrzeby wprowadza  
ustawienia urz dzenia wewn trznego 
za po rednictwem sterownika 
zdalnego.
Wybierz opcj  �Nastawa funkcji� w 
Menu serwisowym, aby wy wietli  
ekran Nastawa funkcji.

[Obs uga przycisków]
[1] Ustaw adresy urz dze  ch odniczych i numery urz dze  

przyciskami F1 do F4, a nast pnie naci nij przycisk WYBIERZ, 
aby potwierdzi  bie ce ustawienie.

[2] Po zako czeniu zbierania danych z 
urz dze  wewn trznych zostan  
pod wietlone bie ce ustawienia. 
Niepod wietlona opcja wskazuje, e 
nie wprowadzono ustawie  funkcji. 
Wygl d ekranu zale y od ustawienia 
�Nr urz dzenia�.

Opcje wspólne

Kursor
Wybierz:

Wprowadź hasło serwisowe

Menu serwisowe

Kursor Kursor
Menu główne: Menu główne:

Uruchomienie testowe
Wprowadź info. serwisowe
Nastawa funkcji
Sprawdzenie
Autotest

Hasło serwisowe
Sprawdz. sterownika zdalnego

Menu serwisowe Menu serwisowe

Kursor Kursor
Menu główne: Menu główne:

Uruchomienie testowe
Wprowadź info. serwisowe
Lossnay
Sprawdzenie
Autotest

Hasło serwisowe
Sprawdz. sterownika zdalnego

Menu serwisowe Menu serwisowe

Menu serwis.: Menu serwis.:

Niedostępne.
Zatrzymaj urządzenie.

Niedostępne.
Sterowanie centralne.

Menu serwisowe Menu serwisowe

Kursor
Menu serwisowe:

Uruchomienie testowe
Uruchomienie testowe pompy

Menu uruchomienia testowego

Kursor
Menu serwisowe:

Wprowadzanie nazwy modelu
Wprowadzanie nr seryjnego
Wprow. informacji o Dostawcy
Inicjuj informacje serwisowe

Informacje serwisowe

Kursor Adres
Monitor:

Adr. chłodn.
Nr urządzenia Gr./1/2/3/4/All

Nastawa funkcji

Kursor Kursor
Żądanie:

Adr. chłodn.
Tryb 1
Tryb 2
Tryb 3
Tryb 4

Gr.
Nastawa funkcji
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Tabela 1. Opcje menu Nastawa funkcji

(4) Ustawienie LOSSNAY (tylko model City Multi)
To ustawienie jest wymagane tylko wtedy, gdy urz dzenia City Multi wspó pracuj  (w trybie blokady) z urz dzeniami LOSSNAY. To 
ustawienie nie jest dost pne w przypadku urz dze  Mr. Slim. Ustawienia blokady mo na wprowadza  dla urz dzenia wewn trznego, 
do którego jest pod czony sterownik zdalny (sta y). (Mo na je tak e sprawdza  lub usuwa .)

[3] Przesu  kursor do wybranego 
numeru trybu przyciskiem F1 lub 
F2, a nast pnie zmie  numer 
ustawienia przyciskiem F3 lub F4.

[4] Po zako czeniu wprowadzania 
ustawie  naci nij przycisk 
WYBIERZ, aby wys a  dane 
ustawie  ze sterownika zdalnego do 
urz dze  wewn trznych.

[5] Po pomy lnym przes aniu na 
wy wietlaczu zostanie wy wietlony 
ekran Nastawa funkcji.

Poszczególne opcje
(Nr urz dzenia od 1 do 4)

Uwaga: � Powy sze ustawienia nale y wprowadza  w urz dzeniach Mr. Slim w razie potrzeby.
� Skorzystaj z Instrukcji obs ugi, je li zajdzie potrzeba regulacji ustawie  urz dze  City Multi.
� W Tabeli 1 s  przedstawione ustawienia opcji dla ka dego numeru trybu. Szczegó owe informacje na temat ustawie  

pocz tkowych, numerów trybów i numerów ustawie  mo na znale  w instrukcji instalacji urz dzenia wewn trznego.
� Nale y zapisa  ustawienia wszystkich funkcji, je li zosta y zmienione ich ustawienia pocz tkowe po zako czeniu prac 

instalacyjnych.

Numer 
trybu Tryb Ustawienia Numer 

ustawienia Numery urz dze

01 Automatic recovery after power failure Wy cz 1 Ustaw opcj  �Gr.� dla liczby urz dze .
Te ustawienia dotycz  wszystkich 
pod czonych urz dze  wewn trznych.

W cz (po przywróceniu zasilania wymagany jest czterominutowy czas czuwania.) 2
02 Thermistor selection 

(pomiar temperatury pomieszczenia)
Odczyt redniej temperatury z dzia aj cych urz dze  wewn trznych 1
Termistor urz dzenia wewn trznego, do którego jest pod czony sterownik zdalny (sta y) 2
Wbudowany czujnik w sterowniku zdalnym 3

03 LOSSNAY connection Niepod czone 1
Pod czone (bez pobierania powietrza z zewn trz przez urz dzenia wewn trzne) 2
Pod czone (z pobieraniem powietrza z zewn trz przez urz dzenia wewn trzne) 3

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

05 AUTO mode W cz (urz dzenie automatycznie w cza tryb oszcz dzania energii) 1
Wy cz 2

07 Filter sign 100 godzin 1 Ustaw opcj  �1, 2, 3, 4, or All� dla Nr 
urz dzenia.
Te ustawienia dotycz  ka dego urz dzenia 
wewn trznego.
� Je li opcja �1, 2, 3, or 4� zostanie 

ustawiona dla Nr urz dzenia, ustawienia 
dotycz  tylko okre lonego urz dzenia, 
bez wzgl du na liczb  pod czonych 
urz dze  wewn trznych (urz dzenia od 
jeden do cztery).

� Je li opcja �All� zostanie ustawiona dla Nr 
urz dzenia, ustawienia dotycz  
wszystkich pod czonych urz dze  
wewn trznych, bez wzgl du na liczb  
pod czonych urz dze  wewn trznych 
(urz dzenia od jeden do cztery).

2500 godzin 2
Nie jest wy wietlany 3

08 Fan speed Tryb cichy (lub standardowy) 1
Standardowy (lub Wysoki sufit 1) 2
Wysoki sufit (lub Wysoki sufit 2) 3

09 Outlet 4 kierunkowy 1
3 kierunkowy 2
2 kierunkowy 3

10 Optional parts Nie 1
(filtr wysokiej wydajno ci) Tak 2

11 Vane Bez opatek (lub obowi zuje ustawienie opatek nr 3) 1
Wyposa ony w opatki (lub obowi zuje ustawienie opatek nr 1) 2
Wyposa ony w opatki (lub obowi zuje ustawienie opatek nr 2) 3

Uwaga: � Je li jest pod czony sterownik scentralizowany, mo na go u y  do wprowadzania ustawie .
� Aby sprz gn  dzia anie urz dze  wewn trznych z urz dzeniami LOSSNAY, nale y sprz gn  adresy WSZYSTKICH 

urz dze  wewn trznych w grupie z adresem urz dzenia LOSSNAY.

[Obs uga przycisków]
[1] Po wybraniu opcji �Lossnay� w 

menu Service, sterownik zdalny 
rozpocznie automatyczne 
wyszukiwanie zarejestrowanych 
adresów LOSSNAY aktualnie 
pod czonego urz dzenia 
wewn trznego.

[2] Po zako czeniu wyszukiwania 
zostanie wy wietlony najni szy 
adres urz dze  wewn trznych, 
które s  pod czone do sterownika 
zdalnego i adres sprz onego 
urz dzenia LOSSNAY. Je li adne 
urz dzenie LOSSNAY nie jest 
sprz one z urz dzeniami 
wewn trznymi, na wy wietlaczu 
pojawi si  symbol �--�. 

Je li nie trzeba wprowadza  adnych ustawie , naci nij 
przycisk POWRÓT, aby powróci  do menu Service.

Aby wprowadzi  ustawienia blokady LOSSNAY

[3] Wprowad  przyciskami od F1 do F4 adresy urz dzenia 
wewn trznego i urz dzenia LOSSNAY, które maj  zosta  sprz one, 
wybierz opcj  �Ust.� w menu �Funkcja�, a nast pnie naci nij przycisk 
WYBIERZ, aby zapisa  ustawienia. Na ekranie zostanie wy wietlony 
komunikat �Wysy anie danych�. Po pomy lnym wprowadzeniu 
ustawie  zostanie wy wietlony komunikat �Ustawianie zako czone�.

Kursor Kursor
Żądanie:

Adr. chłodn.
Tryb 7
Tryb 8
Tryb 9
Tryb11

NrU. 1
Nastawa funkcji

Adr. chłodn.

Wysyłanie danych

Gr.
Nastawa funkcji

Adres JW
Adres Lossnay

Pobieranie danych

Lossnay

Kursor Adres
Wybierz:

Adres JW
Adres Lossnay
Funkcja    Ust./Konf/Usuń

Lossnay

Powrót:

Adres JW
Adres Lossnay

Adres JW
Adres Lossnay

Wysyłanie danych Ustawianie zakończone

LossnayLossnay
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(5) Sprawdzenie

(6) Funkcja diagnostyki.

Aby wyszuka  adres LOSSNAY

[4] Wprowad  adres urz dzenia wewn trznego, do którego jest pod czony 
sterownik zdalny, wybierz opcj  �Konf� w menu �Funkcja�, a nast pnie naci nij 
przycisk WYBIERZ. Na ekranie zostanie wy wietlony komunikat �Pobieranie 
danych�. Je li sygna  zostanie odebrany poprawnie, zostan  wy wietlone 
adres urz dzenia wewn trznego i adres LOSSNAY. Je li nie zostanie 
znalezione adne urz dzenie LOSSNAY, na wy wietlaczu pojawi si  symbol 
�--�. Zostanie wy wietlony komunikat �Urz dzenie nie istnieje�, gdy nie zostan  
znalezione urz dzenia wewn trzne z adresami zgodnymi z podanym.

Aby usun  ustawienie blokady LOSSNAY

[5] Aby usun  ustawienie blokady pomi dzy urz dzeniem LOSSNAY a 
urz dzeniami wewn trznymi, do których jest pod czony sterownik zdalny, 
wprowad  przyciskami od F1 do F4 adresy urz dzenia wewn trznego i 
urz dzenia LOSSNAY, wybierz opcj  �Usu � w menu �Funkcja�, a nast pnie 
naci nij przycisk WYBIERZ. Zostanie wy wietlony komunikat �Usuwanie�. Po 
pomy lnym usuni ciu na wy wietlaczu zostanie wy wietlony ekran wyników 
wyszukiwania. Zostanie wy wietlony komunikat �Urz dzenie nie istnieje�, gdy 
nie zostan  znalezione urz dzenia wewn trzne z adresami zgodnymi z 
podanym. Gdy usuni cie nie powiedzie si , na ekranie zostanie wy wietlony 
komunikat � danie odrzucone�.

Wybierz opcj  �Sprawdzenie� w Menu serwisowym, aby wy wietli  ekran Menu 
Sprawd .
Typ menu zale y od typu pod czonego urz dzenia wewn trznego (City Multi lub 
Mr. Slim). 
(Gdy pod czone jest urz dzenie City Multi, w menu pojawi si  tylko opcja 
�Historia b dów�.)

<Mr. Slim>

[1] Historia b dów
  Wybierz opcj  �Historia b dów� w 

menu Check, a nast pnie naci nij 
przycisk WYBIERZ, aby wy wietli  
do 16 rekordów historii b dów. 
Jedna strona zawiera cztery 
rekordy; pierwszy rekord na 
pierwszej stronie jest najnowszym 
wydarzeniem.

Na ekranie zostanie wy wietlony 
komunikat �Historia b dów usuni ta�. 
Naci nij przycisk POWRÓT, aby 
powróci  do ekranu Menu Sprawd .

[2] Inne opcje w menu Menu Sprawd  
(tylko model Mr. Slim)

  Nast puj ce opcje s  tak e dost pne 
w przypadku urz dze  Mr. Slim w 
Menu Sprawd .

[Kasowanie historii b dów]
Aby usun  histori  b dów, naci nij 
przycisk F4 (Usu ) na ekranie z 
wy wietlon  histori  b dów. 
Zostanie wy wietlony monit z 
zapytaniem o usuni cie historii 
b dów.
Naci nij przycisk F4 (OK), aby 
usun  histori .

�Spraw. obj to ci urz. ch od.
�Spr. wycieków w urz. ch od.
�Szybki serwis
�Kod dania

  Te opcje s  dost pne tylko w przypadku urz dze  Mr. Slim. 
  Szczegó owe informacje mo na znale  w instrukcji instalacji 

urz dzenia wewn trznego.

Przy u yciu sterownika zdalnego mo na sprawdzi  histori  b dów ka dego z urz dze .
[Procedury]

[1] Wybierz opcj  �Autotest� w Menu serwisowym, a nast pnie naci nij przycisk 
WYBIERZ, aby wy wietli  ekran Autotestu.

[2] Przyciskiem F1 lub F2 wprowad  adres urz dzenia ch odniczego (Mr. Slim) 
lub adres M-NET (City Multi), a nast pnie naci nij przycisk WYBIERZ.

[3] Zostan  wy wietlone kod b du, numer urz dzenia, atrybut oraz stan W /Wy  
sygna u dania urz dzenia wewn trznego na styku (tylko City Multi).  Je li 
historia b dów nie jest dost pna, na wy wietlaczu pojawi si  symbol �--�.

<Mr. Slim>                      <City Multi>

                    <Mr. Slim>                      <City Multi>

Gdy historia b dów jest niedost pna

Powrót:

Adres JW
Adres Lossnay

Adres JW
Adres Lossnay

Pobieranie danych Urządzenie nie istnieje

LossnayLossnay

Powrót:

Adres JW
Adres Lossnay

Adres JW
Adres Lossnay

Usuwanie Żądanie odrzucone

LossnayLossnay

Kursor
Menu serwisowe:

Historia błędów
Spraw. objętości urz. chłod.
Spr. wycieków w urz. chłod.
Szybki serwis
Kod żądania

Menu Sprawdź

Strona Usuń
Menu Sprawdź:

Błąd NrU. dd/mm/rr
Historia błędów

Menu Sprawdź:

Historia błędów usunięta

Historia błędów

Anuluj OK

Usunąć historię błędów?

Historia błędów

Wybierz: Wybierz:

Adr. chłodn. Adres M-NET

Adres Adres

Autotest Autotest

Adr. chłodn.

Kontakt

Powrót:Powrót:
Reset Reset

Adres M-NET

Błąd NrU. BłądGru.IC Gru.IC

Autotest Autotest

Wył
Kontakt Wył

Powrót:
Reset

Adres M-NET

Błąd Gru.---- ---

Autotest
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(7) Ustawienie has a serwisowego
Wykonaj nast puj ce czynno ci, aby zmieni  has o serwisowe.

13. Sprawdzenie sterownika zdalnego
Gdy sterownik zdalny nie dzia a prawid owo, mo na u y  jego wbudowanej funkcji sprawdzenia do rozwi zania problemu.
(1) Sprawd , czy na wy wietlaczu sterownika zdalnego jest co  wy wietlone ( cznie z liniami). Wy wietlacz sterownika zdalnego 

b dzie pusty, gdy sterownik nie jest zasilony poprawnym napi ciem (8,5�12 V pr du sta ego). W takiej sytuacji sprawd  okablowanie 
sterownika zdalnego i urz dzenia wewn trzne.
[Procedury]
[1] Wybierz opcj  �Sprawdz. sterownika zdalnego� w Menu serwisowego, a nast pnie naci nij przycisk WYBIERZ, aby uruchomi  

sprawdzenie sterownika zdalnego. Zapoznaj si  z wynikami sprawdzenia. Aby anulowa  sprawdzenie sterownika zdalnego i 
zamkn  ekran menu Sprawdzenie sterownika zdalnego, naci nij przycisk MENU lub przycisk POWRÓT. Sterownik zdalny nie 
zostanie ponownie uruchomiony.

OK: Brak problemów ze sterownikiem zdalnym. Sprawd  pozosta e cz ci pod wzgl dem usterek.
E3, 6832: Wyst pi y zak ócenia na linii komunikacyjnej, urz dzenie wewn trzne lub inny sterownik zdalny jest uszkodzony. Sprawd  lini  

komunikacyjn  i inne sterowniki zdalne.
NG (ALL0, ALL1): Usterka obwodu nadawania i odbioru. Nale y wymieni  sterownik zdalny.
ERC: Liczba b dów danych to rozbie no  pomi dzy liczb  bitów w danych przesy anych ze sterownika zdalnego a bitów w danych, 

które zosta y faktycznie odebrane za po rednictwem linii komunikacyjnej. Je li wyst pi  b dy danych, sprawd  lini  
komunikacyjn  pod wzgl dem wyst powania zewn trznych zak óce .

[2] Je li przycisk WYBIERZ zostanie naci ni ty po wy wietleniu wyników sprawdzenia sterownika zdalnego, sprawdzenie zostanie 
zako czone, a sterownik zdalny uruchomi si  ponownie.

[Zerowanie historii b dów]
[1] Naci nij przycisk F4 (Reset) na 

ekranie z wy wietlon  histori  
b dów. Zostanie wy wietlony 
monit z zapytaniem o usuni cie 
historii b dów.

[2] Naci nij przycisk F4 (OK), aby 
usun  histori  b dów. Je li 
usuni cie nie powiedzie si , 
zostanie wy wietlony komunikat 
� danie odrzucone�, a komunikat 
�Urz dzenie nie istnieje�, gdy nie 
zostan  znalezione urz dzenia 
wewn trzne z adresami zgodnymi 
z podanym. 

[Procedury]
[1] Wybierz opcj  �Has o serwisowe� w Menu serwisowym, a nast pnie naci nij przycisk WYBIERZ, 

aby wy wietli  ekran do wprowadzenia nowego has a.
[2] Przesu  kursor przyciskiem F1 lub F2 do cyfry, któr  chcesz zmieni , a nast pnie ustaw ka d  z 

cyfr (od 0 do 9) przyciskiem F3 lub F4.
[3] Naci nij przycisk WYBIERZ, aby zapisa  nowe has o.
[4] Zostanie wy wietlony monit z zapytaniem o zmian  has a serwisowego. Naci nij przycisk F4 

(OK), aby zapisa  zmiany. Naci nij przycisk F3 (Anuluj), aby anulowa  zmiany.

[5] Zostanie wy wietlony komunikat �Zmiany zapisano� po zaktualizowaniu has a.
[6] Naci nij przycisk MENU, aby powróci  do Menu serwisowego lub przycisk POWRÓT, aby 

powróci  do ekranu �Has o serwisowe�.

                                Wybierz opcj  �Sprawdz. sterownika zdalnego�.                                                         Ekran wyników sprawdzenia sterownika zdalnego

Usunąć historię błędów?

Adr. chłodn.

Anuluj OK

Autotest

Powrót:

Adr. chłodn.

Historia błędów usunięta

Autotest

Kursor
Wybierz:

Wprowadź hasło serwisowe

Zmień hasło serwisowe.

Hasło serwisowe

Anuluj OK

Wprowadź hasło serwisowe

Zaktualizować hasło serwisowe?

Hasło serwisowe

Menu serwisowe:

Wprowadź hasło serwisowe

Zmiany zapisano

Hasło serwisowe

Kursor
Menu główne: Rozpocznij: Wyjście:

Hasło serwisowe
Sprawdz. sterownika zdalnego

Rozpocząć sprawdzanie?

Menu serwisowe Sprawdz. sterownika zdalnego Sprawdz. sterownika zdalnego
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