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INSTRUKCJA OBSŁUGI 



 
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.  
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1. OPIS 

 
 

Funkcje 

Przycisk trybu pracy: grzanie, chłodzenie lub wentylator 

Przycisk prędkości wentylatora: niska, średnia lub wysoka 

Przycisk włączania lub wyłączania 

Wskaźnik temperatury w ° C lub ° F 

 

 
WARUNKI PRACY 
 
Parametry elektryczne: 

Napięcie wejściowe: 220-230 V ~, 50/60 Hz;  

Napięcie wyjściowe: 220-230 V ~, 50/60 Hz; 

Zakres temperatury i wilgotności: 

Temperatura: -15 - 43 ° C 

Wilgotność: 40-90% wilgotności względnej 

 

Wyświetlacz 

Przycisk 
trybu pracy 

Przycisk 
prędkości 
wentylatora 

Przycisk 
Wł./Wył. 

Przyciski 
nastawne 

Chłodzenie 

Grzanie 

Ze względów bezpieczeństwa należy odłączyć 
wtyczkę od zasilania przed konserwacją. 



2. WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 

Przeczytaj uważnie instrukcje bezpieczeństwa przed ich zainstalowaniem. 
Przestrzegaj następujących instrukcji bezpieczeństwa, ponieważ są one bardzo ważne.  

Oznaczenia: 

 
OSTRZEŻENIE 

 Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować śmiertelne obrażenia. 

 
UWAGA 

 Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub 
uszkodzenie sprzętu. 

 

 
OSTRZEŻENIE 

 Po zakończeniu instalacji upewnij się, że podczas testu wszystko działa poprawnie, 

a następnie przekaż instrukcję użytkownikowi. 

Instalacja musi być przeprowadzona przez profesjonalistów. Nieprawidłowa 

instalacja wiąże się z ryzykiem porażenia prądem lub pożaru. 

Przestrzegaj tej instrukcji tak dokładnie, jak to możliwe. Nieprawidłowa instalacja 

może spowodować porażenie prądem lub pożar. 

Nie usuwaj termostatu, chyba że masz na to pozwolenie. Nieprawidłowy demontaż 
może spowodować nienormalną pracę lub wysoką temperaturę, a następnie pożar. 

 

 
UWAGA 

 Nie instaluj sterownika w miejscu, w którym parują łatwopalne gazy. Jeśli nastąpi 

wyciek łatwopalnego gazu i zacznie gromadzić się wokół sterownika, może dojść 

do pożaru. 

Przewody muszą być dobrane z uwzględnieniem prądu termostatu, w przeciwnym 

razie może wystąpić przepięcie prądu lub przegrzanie przewodów, a następnie 

pożar. 

Upewnij się, że żadna zewnętrzna siła nie oddziaływuje na przewody i zaciski 

elektryczne, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia przewodu lub 

przegrzania zacisków i następującego po tym pożaru. 

Nie instaluj sterownika w miejscu, w którym występują opary oleju, para wodna lub 

opary siarki. 

 



Po otwarciu opakowania upewnij się, że zawiera następujące części. 

Nr. Nazwa Ilość Uwagi 

1 Termostat 1  

2 Instrukcja 1  

3 Akcesoria 1 Dwie śruby i jedna nakrętka 

4 Przewód 1  

 
 

3. INSTALACJA 

1. Wytnij nożem plastik w miejscu 

instalacji termostatu 

2. Zdejmij osłonę wentylatora i 

podłącz przewody do zacisków 

wentylatora, jak pokazano na 

rysunku. 

3. Przeciągnij przewód przez 

otwór w miejscu instalacji. 

4. Podłącz przewody do zacisków 

termostatu. 

5. Poluzuj śrubę blokującą, aby oddzielić termostat od podstawy (śruby nie 

można całkowicie wyjąć). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce instalacji termostatu 



Silnik 
wentylatora 

Zawór 3-
drogowy 

brązowy 

niebieski 

TV3a 

czarny 

niebieski 

czarny 

brąz 

czarny 

żółty 

czarny 

biały czarny czerwony 

niebieski brąz żółty 
 

biały 
 

czarny 
 

czerwony 

konektor 

konektor 

STEROWNIK KLIMAKONWEKTORA 

 

Zasilanie 

LOWMIDHIGH

N L

 

Uwaga: 

W razie potrzeby można zainstalować termostat po lewej lub po prawej stronie. 

6. Otwórz pokrywę sterownika. 

7. Umieść podstawę w miejscu instalacji, a następnie wkręć śruby za pomocą 

śrubokrętu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. KORZYSTANIE Z PRZYCISKÓW 

Przycisk prędkości wentylatora 

Służy do zmiany prędkości wentylatora. 

 Naciśnięcie tego przycisku spowoduje przełączanie prędkości wentylatora w 
następującej kolejności: 

 
 

Przycisk trybu pracy  

 Naciśnij, aby wybrać tryb pracy. 

 Kolejne naciśnięcia będą zmieniać tryb pracy w następującej kolejności: 

 
Przycisk włączania / wyłączania 

 Naciśnij, aby włączyć / wyłączyć urządzenie. 

 

Przyciski ▲ i ▼ 

 Każde naciśnięcie przycisku ▲, zwieksza zadaną temperaturę o 1°C.  

 Gdy ustawiona temperatura zostanie zwiększona do 30 ° C, kolejne 
naciśnięcia nie przyniosą efektów. 

 Ustawiona temperatura jest zwiększana w następującej kolejności:  

17… → 30 (°C) 

 Każde naciśnięcie przycisku ▼, zmniejsza zadaną temperaturę o 1°C.  

 Gdy ustawiona temperatura zostanie zmniejszona do 17 °C, kolejne 
naciśnięcia nie przyniosą efektów. 

 Nastawiona temperatura obniża się w następującej kolejności: 

30 … → 17 (°C) 

 Gdy zasilanie jest włączone, naciśnięcie jednocześnie ▲ i ▼ przez 3 

sekundy, spowoduje przełączenie wyświetlania temperatury  z °C na °F i 
odwrotnie. 

Gdy przytrzymasz  ▲ lub ▼ na 2 sekundy, wartość zacznie stopniowo 

zwiększać się lub zmniejszać. Jeśli przez 2 sekundy nie zostanie naciśnięty 

Chłodzenie Grzanie 

Brak ikony 
 

Wentylator 



żaden przycisk, wyświetlana jest aktualna temperatura, a wskaźnik "→" 

znika. 

 

Zawór 3-drogowy w trybie chłodzenia (TV3a) 
 Podczas przechodzenia w stan STANDBY lub w trybie wentylatora, TV3a 

jest w stanie "zamkniętym". 

 W trybie chłodzenia: 

 
 

 Termostat przesyła sygnał do zaworu 3-drogowego zgodnie z temperaturą 
pokojową i ustawionymi temperaturami. 

 Gdy temperatura pomieszczenia (T1) zostanie ustawiona na temperaturę 
(Ts) ≥ 2 ° C, termostat wyśle sygnał do zaworu 3-drogowego. 

 Gdy temperatura w pomieszczeniu (T1) spadnie do ustawionej temperatury 
(Ts), termostat przestaje wysyłać sygnał do zaworu 3-drogowego. 

 

Zawór 3-drogowy w trybie grzania (TV3a) 
 Podczas przechodzenia w stan STANDBY lub w trybie wentylatora, TV3a 

jest w stanie "zamkniętym". 

W trybie grzania: 

 
 Termostat przesyła sygnał do zaworu 3-drogowego zgodnie z temperaturą 

pokojową i ustawionymi temperaturami. 

 Gdy nastawiona temperatura (Ts) osiąga temperaturę pokojowę (T1) ≥ 2°C, 
termostat wyśle sygnał do zaworu 3-drogowego. 

T1: Temperatura w 
pomieszczeniu 
Ts: Nastawiona temperatura 

Wyłączony 

Włączony 

T1: Temperatura w 
pomieszczeniu 
Ts: Nastawiona temperatura 

Włączony 

Wyłączony 



 Gdy temperatura w pomieszczeniu (T1) wzrośnie do ustawionej 
temperatury (Ts), termostat przestanie przekazywać sygnał do zaworu 3-
drogowego. 

Sterowanie silnikiem wentylatora 

•  Trzy prędkości wentylatora: niska, średnia, wysoka 

•  W trybie chłodzenia lub grzania można ustawić żądaną prędkość wentylatora; 

domyślne ustawienie to niska prędkość. 

•  W trybie wentylatora działa tylko wentylator. 

• Wentylator zatrzymuje się, gdy urządzenie jest wyłączone. 

Czujnik temperatury termostatu (T1) 
 Jeżeli czujnik temperatury w pomieszczeniu T1 znajduje się poza zakresem 

0,05-4,95 V, jest uznawany jako zwarcie lub przerwa obwodu czujnika, a 
zawór 3-drożny i silnik wentylatora pozostaną wyłączone. Kod usterki E1 
pojawi się na wyświetlaczu termostatu i żaden przycisk nie zadziała. 

 Gdy napięcie powróci do 0,05-4,95 V, kod błędu E1 zniknie, a poprzedni 
stan zaworu 3-drogowego i silnika wentylatora zostanie przywrócony. 

 

5. TABELA KODÓW USTEREK I FUNKCJI 
OCHRONNYCH 

Kod Opis 

P0 

Zabezpieczenie przed nadmuchem zimnym powietrzem w trybie 
ogrzewania. Gdy temperatura wymiennika ciepła jednostki wewnętrznej 
spadnie poniżej 35 ° C, wentylator zostanie zatrzymany i wyświetlony 
zostanie kod P0. 

P1 
Ochrona przed nadmuchem ciepłego powietrza w trybie chłodzenia. Gdy 
temperatura wymiennika ciepła jednostki wewnętrznej  wzrośnie 
powyżej 20 ° C, wentylator się zatrzyma i wyświetli się P1. 

E1 Usterka czujnika temperatury w pomieszczeniu. 

E2 Awaria czujnika temperatury na kolanku parownika. 
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