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1 OBSŁUGA 

1.1 Ostrzeżenia 

• Przeczytaj uważnie rozdział ostrzeżeń, i przestrzegaj ich podczas obsługi oraz montażu 
urządzenia. 

      OSTRZEŻENIE – niewłaściwa obsługa może doprowadzić do śmierci lub poważnych 
obrażeń ciała 

      UWAGA – niewłaściwa obsługa urządzenia może doprowadzić do uszkodzenia 
sprzętu lub obrażeń ciała 

Zalecamy powierzyć instalację urządzenia  dystrybutorowi lub profesjonalistom. Przed 
czyszczeniem lub konserwacją należy odłączyć zasilanie i nie używać wody do mycia 
urządzenia, aby zapobiec porażeniu prądem. 

Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami, w przeciwnym wypadku może dojść do 
porażenia prądem. 

Nie używaj pestycydów, środków dezynfekujących i łatwopalnych materiałów w sprayu do 
bezpośredniego rozpylania, w przeciwnym razie może spowodować to pożar lub 
deformację obudowy urządzenia. 

1.2  Warunki pracy 

 

Wejście zasilające DC 5V 

Zakres temperatury otoczenia -10~43°C 

Zakres wilgotności otoczenia ≤ RH90% 

 

1.3  Główne funkcje 

1. Podłączenie do elektroniki jednostki wewnętrznej za pomocą 5-żyłowego przewodu 
ekranowanego. 

2. Ustawianie trybu pracy jednostki przy pomocy przycisków dotykowych. 

3. Wyświetlacz LED 

 

1.4  Interfejs użytkownika 
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1.5  Instrukcje użytkowania 

 

1.5.1 Podstawowe ustawienia 

 

 

 

1.6  Szczegóły  

 

1.6.1 Instrukcje dodatkowe 

Przycisk prędkości wentylatora : 

Prędkość wentylatora nie może być ustawiona w trybie osuszania lub auto (Wyświetlona ikona 

Auto).  

Tryby podświetlenia: 

• Steady On: oznacza, że podświetlenie jest normalnie włączone. 
Dotknięcie w celu uruchomienia urządzenia spowoduje stałe włączenie podświetlenia 

• Auto Off: oznacza, że podświetlenie jest automatycznie wyłączane po 4 sekundach. 

Jeśli podświetlenie jest wyłączone, dotknięcie dowolnego przycisku (z wyjątkiem 

podświetlenia I On / Off) spowoduje przełączenie w tryb automatycznego wyłączania. 

 

1.6.2  Funkcja odbioru sygnałów zdalnego sterowania 

• Dotyczy tylko określonych modeli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naciśnij przycisk zmiany trybu pracy 

Tryb pracy zmienia się w następującej kolejności :

 

Dostosuj temperaturę 

Zakres temperatury 17ºC~30ºC 

 

 

 

 

Naciśnij przycisk prędkości wentylatora 

Dostępnych jest 7 prędkości wentylatora oraz Auto 

Naciśnij przycisk On/Off 

Naciśnij przycisk podświetlenia 

Domyślnie podświetlenie jest włączone, naciśnięcie przycisku 

spowoduje wyłączenie podświetlenia 

UWAGA 

Nie odklejaj przycisków i osłony ciekłokrystalicznej, aby uniknąć 

porażenia prądem! 
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2  INSTALACJA 

2.1 Środki ostrożności 

• Przeczytaj uważnie środki ostrożności przed zainstalowaniem urządzenia. 

• Poniżej podano ważne kwestie dotyczące bezpieczeństwa, których należy 
przestrzegać. 

 

 

 

• Proszę powierzyć dystrybutorowi lub profesjonalistom zainstalowanie urządzenia, nie 
należy instalować urządzenia samodzielnie.  

• Urządzenie powinno być demontowane w odpowiedni sposób. 

• Przy instalacji należy zastosować określone przewody. 

• Przy łączeniu wtyczek nie można przykładać zbyt dużej siły. 

• Obwód pilota przewodowego jest obwodem niskiego napięcia, nie powinien być 
podłączany do obwodu wysokiego napięcia ani prowadzony w osłonie razem z 

przewodami wysokiego napięcia, minimalna odległość od przewodów 
napięciowych powinna wynosić 300~500 mm. 

• Nie należy stosować rozgałęzień w ciągu połączenia sterownika przewodowego. 

 

2.2 Akcesoria montażowe 

 

• Upewnij się, że w zestawie znajdują się wszystkie poniższe akcesoria 

 

Nr. Nazwa Ilość Opis 

1 
Pilot przewodowy 

1 
Służy do sterownia jednostką 

wewnętrzną. 

2 
Śruby M4x20 

2 
Służy do montażu sterownika na 

ścianie. 

3 
Instrukcja instalacji i obsługi 

1 
Zawiera informacje dot. montażu i 
użytkowania. 

4 
Plastikowe kołki 

2 
Służy do montażu sterownika na 
ścianie. 

5 
Przewód podłączeniowy 

1 
Służy do podłączenia pilota do 

jednostki wewnętrznej. 

 

• W celu montażu sterownika na ścianie wymagane będą poniższe narzędzia oraz 
akcesoria: 
 

Nr. Nazwa Ilość Opis 

1 5-żyłowy przewód ekranowany 1 
RVVP-0.5 mm2×5, poprowadzony w 
ścianie 

2 Rurki elektroinstalacyjne - 
Umieszczone w ścianie osłony dla 
przewodu komunikacyjnego (maks. dł. 
15m) 

3 Śrubokręt krzyżakowy 1 
Wymagany do wkręcenia śrub 
krzyżakowych 

4 Mały śrubokręt płaski 1 Wymagany do otwarcia pokrywy pilota 

 
 
 

OSTRZEŻENIE 
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2.3 Wymiary montażowe 
 
Przed instalacją należy zapoznać się z wymiarami montażowymi i rozmiarem produktu 
poniżej (jednostka: mm). 
 

 

 
2.4 Metoda instalacji 
 
2.4.1 Montaż w jednostce 
 

• Instrukcja dot. połączenia przewodu komunikacyjnego 

• Na zakończeniach przewodu znajdują się różne wtyczki. Większa 5-żyłowa wtyczka 

oznaczona jest jako “Wtyczka A” a mniejsza, również 5-żyłowa jako “Wtyczka B” 
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• Podłącz Wtyczkę A do 5-żyłowego gniazda na płycie elektroniki jednostki wewnętrznej (patrz 
rysunek poniżej). 

 
• Włóż śrubokręt płaski w dolne gniazdo sterownika przewodowego i obróć we wskazanym 

kierunku, aby zdjąć tylną pokrywę sterownika przewodowego. 
 

 
• Wyjmij wtyczkę B ze skrzynki elektroniki klimakonwektora i przełóż ją przez otwór na 

przewody w tylnej pokrywie pilota przewodowego. Podłącz wtyczkę B do 5-żyłowego gniazda 
na płytce drukowanej pilota. Następnie załóż tylną pokrywę pilota przewodowego i zamocuj go 
w gnieździe klimakonwektora panelem wyświetlacza skierowanym do góry, jak pokazano 
poniżej. 
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Pilot przewodowy w zależności od potrzeby może być zamocowany po 
obydwu stronach klimakonwektora. 
 

2.4.2 Montaż naścienny 
  

• Przetnij przewód połączeniowy pośrodku (miejsce bez osłony). Sekcja zawierająca wtyczkę A 
to sekcja A, natomiast sekcja zawierająca wtyczkę B to sekcja B. 

• Podłącz wtyczkę A do 5-żyłowego gniazda na płytce elektroniki jednostki wewnętrznej (patrz 
rysunek poniżej). 
 

 
• Połącz odcięty koniec odcinka A (koniec przeciwny do zacisku A) z 5-żyłowym ekranowanym 

przewodem osadzonym w ścianie, jak pokazano na powyższym rysunku. 

• Podłącz odcięty koniec odcinka B (koniec przeciwny do zacisku B) do 5-żyłowego przewodu 
ekranowanego osadzonego w ścianie, jak pokazano na poniższym rysunku. 

 

 
• Upewnij się, że pięć końcówek przewodu pilota przewodowego (A / B / C / D / E) mają 

zachowaną kolejność połączeń. 

• Ekranowana warstwa 5-żyłowego przewodu ekranowanego musi być uziemiona. Długość 
przewodu nie powinna przekraczać 15m. 

 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGA 
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• Włóż śrubokręt płaski w dolne gniazdo sterownika przewodowego i obróć we wskazanym 
kierunku, aby zdjąć tylną pokrywę sterownika przewodowego. 

 

 
• Przeciągnij odcinek B zestawu przewodów połączeniowych przez otwór w tylnej pokrywie 

pilota przewodowego i zamocuj ją na ścianie za pomocą czterech plastikowych kołków i śrub z 
łbem krzyżakowym, jak pokazano na poniższym rysunku.  
 

 
• Podłącz wtyczkę B do 5-żyłowego gniazda na płytce elektroniki jednostki wewnętrznej, jak 

pokazano na poniższym rysunku.  
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• Nałóż z powrotem przednią pokrywę pilota przewodowego na tylną pokrywę, najpierw 
wyrównując dolne klamry, jak pokazano na poniższym rysunku. 

 
 
 
 
 
 

Podczas instalacji należy zarezerwować odpowiednią długość przewodu połączeniowego dla 
sterownika przewodowego, aby można go było zdjąć w przypadku konserwacji. 

 

2.5 Schemat połączeń 
 
 Jednostka wewnętrzna: 

 
 
 

UWAGA 
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Uwaga: 

 
Na Twoim produkcie 
znajduje się symbol 

informujący, że 
urządzeń 

elektrycznych i 
elektronicznych nie 
wolno wyrzucać do 

odpadów z 
gospodarstw 

domowych, ale mają 
one zostać 

przekazane do 
odpowiedniego 
punktu odbioru 
zajmującego się 

wtórnym 
przetwarzaniem 

sprzętu 
elektrycznego i 

elektronicznego. 

A. Informacje o utylizacji dla użytkowników prywatnych 

1. W Unii Europejskiej 

Uwaga: Nie wolno wyrzucać tego urządzenia do odpadów 
z gospodarstw domowych! 

Zgodnie z nową dyrektywą UE, która wskazuje właściwy sposób odbioru 
zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, ich składowania i 
recyklingu, stary i zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny musi być 
odrębnie utylizowany. 

Po wprowadzeniu dyrektywy w państwach członkowskich UE prywatne 
gospodarstwa domowe mogą teraz bezpłatnie oddać zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny w określonych punktach zbiórki. 

W niektórych krajach istnieje możliwość dostarczenia starego sprzętu do 
dystrybutora urządzeń, pod warunkiem zakupu porównywalnego 
nowego urządzenia. 

Więcej informacji można uzyskać we właściwych urzędach. 

Jeśli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera baterie lub 
akumulatory, należy najpierw usunąć je i zutylizować oddzielnie, 
zgodnie z lokalnymi przepisami. 
Zapewnienie prawidłowej utylizacji tego produktu pomaga zapobiec 
potencjalnym negatywnym skutkom, jakie dla środowiska naturalnego i 
zdrowia ludzkiego mogłoby przynieść niewłaściwe postępowanie z tego 
typu odpadami. 

2. W państwach spoza Unii Europejskiej 

W przypadku sprzedaży urządzeń do państw spoza UE, w sprawie 
prawidłowego postępowania przy ich utylizacji należy skontaktować się 
z odpowiednim urzędem.  

B. Informacje o utylizacji dla użytkowników komercyjnych 

1. W Unii Europejskiej 

Jeżeli produkt jest używany w celach komercyjnych i zajdzie 
konieczność jego utylizacji, proszę wówczas skontaktować się 
z dostawcą urządzenia, który może udzielić informacji na temat 
wtórnego przetworzenia produktu. Istnieje możliwość, że za zbiórkę i 
recykling trzeba będzie ponieść pewne koszty (może nie dotyczyć 
urządzeń w znikomych ilościach i niewielkich rozmiarów). 

2. W państwach spoza Unii Europejskiej 

W przypadku sprzedaży urządzeń do państw spoza UE, w sprawie 
prawidłowego postępowania przy ich utylizacji należy skontaktować się 
z odpowiednim urzędem.  

 


