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1. Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do montażu urządzenia zapoznaj się
koniecznie ze „Środkami bezpieczeństwa”.
Zawarto tu bardzo ważne informacje na temat bezpieczeństwa.
Postępuj zgodnie z przedstawionymi wytycznymi.
Przed podłączeniem systemu zgłoś ten fakt dystrybutorowi
lub uzyskaj jego zgodę.

Symbole występujące w tekście
 Ostrzeżenie:

Opisuje sytuacje, w których należy zachować szczególną ostrożność
aby uniknąć obrażeń lub śmierci.

 Uwaga:
Opisuje sytuacje, w których należy zachować szczególną ostrożność
aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.

Symbole występujące na ilustracjach
 : Wskazuje konieczność uziemienia danego elementu.

 Ostrzeżenie:
• Urządzenie nie powinno być ogólnie dostępne.
• Urządzenie nie powinno być montowane samodzielnie przez użytkow-

nika. W celu wykonania montażu skontaktuj się z dystrybutorem lub
autoryzowanym przedstawicielem. Nieprawidłowymontaż może dopro-
wadzić do wycieku wody, porażenia prądem lub wzniecenia ognia.

• Nie stawaj na urządzeniu ani nie stawiaj na nim żadnych przedmiotów.
• Unikaj kontaktu urządzenia z wodą, nie dotykaj urządzenia mokrymi

rękoma. Może dojść do porażenia prądem.
• Nie rozpylaj łatwopalnych gazów w pobliżu urządzenia. Może dojść

do wzniecenia ognia.
• Nie stawiaj kuchenki gazowej ani innych urządzeń z otwartym pło-

mieniem w bezpośrednim strumieniu powietrza. Może to spowodo-
wać niepełne spalanie.

• Nie zdejmuj przedniej obudowy ani osłony wentylatora jednostki
zewnętrznej w czasie jej pracy.

• W przypadku wystąpienia wyjątkowo nieprawidłowych dźwięków
lub wibracji, należy zatrzymać pracę, wyłączyć zasilanie i skonta-
ktować się z dystrybutorem.

• Nie wsadzaj palców ani innych przedmiotów w wylot lub wlot powietrza.
• Jeżeli wyczujesz dziwne zapachy, zatrzymaj urządzenie, odłącz

zasilanie i skontaktuj się z dystrybutorem. W przeciwnym razie
może dojść do awarii, porażenia prądem lub wzniecenia ognia.

• Klimatyzator ten NIE powinien być używany przez dzieci lub osoby
chore, bez nadzoru.

• Nie należy pozostawiać małych dzieci bez nadzoru w pomieszczeniu
z klimatyzatorem.

• Jeżeli dojdzie do wycieku czynnika chłodniczego lub gaz się ulotni,
zatrzymaj pracę klimatyzatora, dokładnie wywietrz pomieszczenie
i skontaktuj się z dystrybutorem.

 Uwaga:
• Nie wciskaj przycisków za pomocą ostro zakończonych przedmio-

tów gdyż może to uszkodzić pilota.
• Nigdy nie zastawiaj ani nie przykrywaj wlotów i wylotów jednostek

wewnętrznej lub zewnętrznej.

Utylizacja urządzenia
W celu utylizacji urządzenia skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.
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2. Nazwy i funkcje elementów urządzenia

 PKA-RP·KAL

Filtr

Wlot powietrza

Wylot powietrza

Żaluzje

Prowadnica

 Jednostka wewnętrzna

PKA-RP·KAL
3-stopniowa (+ Auto)Praca wentylatora

Automatyczne wachlowanieProwadnica powietrza
Regulacja ręcznaŻaluzje

Filtr Zwykły
100 godz.Częstotliwość czyszczenia filtra

Maskownica

Przycisk pracy w trybie awaryjnym
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Pilot przewodowy

Sekcja wyświetlacza

Dla celów prezentacji, wszystkie
elementy wyświetlacza zostały
załączone. W czasie faktycznej
pracy podświetlone będą tylko
elementy związane z konkretnymi
operacjami.

˚F˚C
˚F˚C

ERROR CODE
AFTER
TIMER
TIME SUN MON TUE WED THU FRI SAT

ON
OFF

Hr
AFTER

FILTER
FUNCTION

ONLY1Hr.

WEEKLY
SIMPLE

AUTO OFF

Identyfikacja bieżącej operacji
Prezentuje tryb pracy itp.
* Dostępna opcja wielojęzyczna.

Wskaźnik „Sterowanie centralne”
Sygnalizuje, że pilot został zablo-
kowany z poziomu pilota nadrzę-
dnego.

Wskaźnik „Programator wyłączony”
Informuje, że programator nie jest
aktywny.

Nastawa temperatury
Prezentuje temperaturę docelową.

Dzień tygodnia
Przedstawia bieżący dzień tygodnia.

Wyświetlacz czasu / programatora
Prezentuje bieżący czas, o ile nie zostanie załączony
prosty programator lub programator automatycznego
wyłączenia. Jeżeli został załączony któryś z tych progra-
matorów, w tym miejscu będzie wyświetlany pozostały czas.

Wskaźnik „Czujnik”
Wyświetlany kiedy używany jest czujnik
temperatury wbudowany w pilota.

Wskaźnik „Blokada”
Sygnalizuje, że przyciski pilota zostały
zablokowane.

Wskaźnik „Wyczyść filtr”
Informuje o konieczności wyczyszcze-
nia filtra.

Wskaźniki programatorów
Pojawiają się po załączeniu odpowia-
dających im programatorów.

Wskaźnik kierunku nawiewu:
góra / dół
Wskaźnik        prezentuje kierunek
strumienia wywiewanego powietrza.

Wskaźnik „Tylko 1 godzina”
Wyświetlany kiedy ustawiony na-
wiew ma być słaby i skierowany
w dół w trybie CHŁODZENIA lub
OSUSZANIA (działanie tej funkcji
zależy od modelu). Wskaźnik zgaśnie
po godzinie, kiedy zmieni się również
kierunek nawiewu.

Wyświetlacz temp. w pomieszczeniu
Prezentuje wartość temperatury w po-
mieszczeniu. Zakres wyświetlanej tem-
peratury: 8-39°C. Wyświetlacz pulsuje, 
kiedy temperatura jest niższa niż 8°C
lub wyższa niż 39°C.

Wyświetlacz „Żaluzje”
Sygnalizuje pracę żaluzji. Nie jest
wyświetlany gdy żaluzje są
nieruchome.

 (wskaźnik zasilania)
Sygnalizuje włączone zasilanie.

Wskaźnik obrotów wentylatora
Prezentuje wybraną prędkość wentylatora.

Wskaźnik wentylacji
Pojawia się kiedy urządzenie pracuje
w trybie wentylacji.

Sekcja obsługi

PAR-21MAA

ON/OFF

FILTER

CHECK

OPERATION CLEAR

TEST

TEMP.

MENU

BACK DAYMONITOR/SET

CLOCK

ON/OFF

Przyciski nastawy temperatury

w dół

w górę

Przycisk Menu Programatora
(Monitor / konfiguracja)

Przycisk Tryb (powrót)

Przyciski nastawy czasu

  w tył

  w przód

Przycisk Wł./Wył. Programatora
(wybór dnia)

Odchyl
pokrywkę

Przycisk Wł. / Wył.

Przycisk obrotów wentylatora

Przycisk Filtr
(<Enter> )

Przycisk trybu testowego

Przycisk „Check” (anuluj)

Przycisk nawiewu góra / dół

Przycisk żaluzji
(przycisk operacji     )(

Do poprzedniej
operacji

Przycisk wentylacji
(przycisk operacji     )(

Do następnej operacji

2. Nazwy i funkcje elementów urządzenia

Wbudowany czujnik temperatury

Uwaga:
Komunikat „PLEASE WAIT” (proszę czekać)
Komunikat wyświetlany przez około 3 minuty, kiedy zasilanie zostanie podłączone do jednostki wewnętrznej lub kiedy jednostka powraca do pracy 
po awarii zasilania.
Komunikat „NOT AVAILABLE” (niedostępny)
Komunikat ten pojawia się, jeżeli zostanie wciśnięty przycisk obsługujący funkcję, w którą nie została wyposażona jednostka wewnętrzna.
Jeżeli jeden pilot używany jest do sterowania kilkoma jednostkami wewnętrznymi różnego typu, to komunikat ten nie będzie wyświetlany jeżeli 
przynajmniej jedna z tych jednostek jest wyposażona w daną funkcję.
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2. Nazwy i funkcje elementów urządzenia

 Pilot bezprzewodowy

 Używając pilota bezprzewodowego kieruj go bezpośrednio w stronę odbiornika na jednostce
 wewnętrznej.
 Jeżeli pilot zostanie użyty w ciągu około dwóch minut od podłączenia zasilania do jednostki
 wewnętrznej, to jednostka może nadać podwójny sygnał dźwiękowy, ponieważ w tym czasie
 przeprowadza wstępną automatyczną kontrolę.
 Jednostka wewnętrzna nadaje sygnał dźwiękowy w celu potwierdzenia, że sygnał wysłany z pi-
 lota został odebrany. Zasięg sygnału pilota wynosi około 7 m, kiedy pilot skierowany jest bezpośre-
 dnio w stronę jednostki wewnętrznej na obszarze 45° po prawej i lewej stronie jednostki. Oświetle-
 nie, takie jak ostre lub fluorescencyjne światło, może mieć negatywny wpływ na poprawność 
 odbioru sygnału pilota przez jednostkę wewnętrzną.
 Jeżeli dioda pracy znajdująca się w pobliżu odbiornika na jednostce wewnętrznej zacznie pulsować
 oznacza to, że urządzenie wymaga przeglądu. Skonsultuj się z dystrybutorem w celu zlecenia serwisu.
 Używaj pilota ostrożnie! Stara się nie upuścić pilota i nie poddawać go działaniu silnych 
 wstrząsów. Ponadto, nie dopuść do zamoknięcia pilota ani nie pozostawiaj go w wysoce zawilgo-
 conym miejscu.
 Aby zapobiec zgubieniu pilota, zamontuj na ścianie uchwyt dołączony do pilota i pamiętaj 
 o odkładaniu pilota w to miejsce po wykorzystaniu go do sterowania pracą klimatyzatora.

Montaż / wymiana baterii

1. Zdejmij górną osłonę, załaduj dwie baterie
AAA i ponownie zamontuj górną osłonę.

2. Wciśnij przycisk Reset. Jednostka zewnętrzna

Dwie baterie AAA
Ładuj baterie zaczynając
od bieguna minusowego
(–). Zwróć uwagę na
kierunek biegunów
(+ / –)!

Wciśnij przycisk Reset
za pomocą ostro 
zakończonego
przedmiotu.

Górna
osłona

*Dla celów prezentacji, wszystkie pola wyświe-
tlacza zostały załączone.

*Wszystkie pola zostaną załączone po wciś-
nięciu przycisku Reset.

Wskaźnik transmisji sygnału

Wskaźnik programatora
Wyświetlacz pilota

Przycisk Wł. / Wył.

Przyciski nastawy temperatury

Przycisk sterowania obrotami wentylatora

Przycisk sterowania nawiewem (zmiana kierunku góra / dół)

Przycisk trybu (zmiana trybu pracy)

Przycisk “Check”

Przycisk “Test run”

Nadajnik sygnału

Obszar sterowania pracą

Przycisk programatora czasu Wył.

Przycisk programatora czasu Wł.

Przycisk h (godziny)

Przycisk min (minuty)

Przycisk nastawy zegara

Przycisk żaluzji (zmiana kierunku nawiewu prawo / lewo)

Przycisk “Reset”

Zasilanie

Uziemienie

Panel serwisowy

Przewód sterujący
j. wewn. - j. zewn.

Przewody
chłodnicze
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Uwaga:
Dzień i czas nie będą wyświetlane jeżeli funkcja zegara została wyłączona 
w trybie wyboru funkcji pilota.

Wyświetlacz dnia
tygodnia i czasu

˚C
˚C

TIME SUN

PAR-21MAA

ON/OFF

FILTER

CHECK

OPERATION CLEAR

TEST

TEMP.

MENU

BACK DAYMONITOR/SET

CLOCK

ON/OFF

Nastawa czasu
TIME SUN

Ustawienie dnia tygodnia

4. Ustawianie dnia tygodnia i bieżącego czasu

˚C
˚C

PAR-21MAA

ON/OFF

FILTER

CHECK

OPERATION CLEAR

TEST

TEMP.

MENU

BACK DAYMONITOR/SET

CLOCK

ON/OFF

5.1. Włączanie / wyłączanie
<Uruchamianie pracy>

Wciśnij przycisk Wł. / Wył.     .
• Dioda Wł.     oraz wyświetlacz zaświecą się.

<Typy ekranów>
Opis zmiany języka komunikatów prezentowanych na wyświetlaczu pilota 
znajduje się w rozdziale 8. Wybór funkcji.
Domyślnie ustawiony jest język angielski.

Wybór funkcji pilota: ustawia funkcje i zakresy nastaw dostępne dla 
pilota (funkcje programatora, ograniczenia funkcjo-
nalności itp.)

Nastawa dnia / czasu: ustawia bieżący dzień tygodnia lub czas
Standardowe ekrany kontrolne:

umożliwiają obserwację i nastawę stanu pracy 
klimatyzatora

Monitor programatora: umożliwia podgląd bieżących ustawień programa-
tora (programator tygodniowy, prosty lub auto. wył.)

Konfiguracja programatora:
uruchamia wszystkie dostępne programatory 
(tygodniowy, prosty lub auto. wyłączenia)

<Jak zmienić ekran>
 :Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk Tryb i 
  Wł. / Wył. Programatora.
 :Wciśnij przycisk Menu Programatora.
 :Wciśnij przycisk Tryb (powrót).
 :Wciśnij jeden z przycisków nastawy czasu (    lub    ).

˚F˚C

TIMER
MON

OFF

WEEKLY

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

WEEKLY

˚F˚C
˚C

TIME SUN

Wybór funkcji pilota Nastawa dnia / czasu

Standardowe ekrany kontrolne

Konfiguracja programatoraMonitor programatora

3. Konfiguracja wyświetlacza

5. Praca

A D C

WYŁ. WŁ.

B

B

C

A

B

C

D

11

2 4

9

1

2

3

4

1. Wciśnij jeden z przycisków Nastawy Czasu     lub          , na wyświetla-
    czu pojawi się informacja     .
2. Wciśnij przycisk Wł. / Wył. Programatora (wybór dnia)     aby ustawić 
    dzień tygodnia.

* Każde naciśnięcie powoduje przeskok dnia w przód na wyświetlaczu      :
Sun → Mon → ... → Fri → Sat (N → PN → WT → ŚR → CZW → PT → SO)

3. Wciśnij odpowiedni przycisk Nastawy czasu      aby ustawić właściwy czas.
* Przytrzymanie wciśniętego przycisku powoduje, że czas (     ) zacznie
  narastać najpierw w odstępach 1-min., następnie 10-min. i ostatecznie
  1-godzinnych.

4. Po wykonaniu właściwych ustawień – krok 2 i 3, naciśnij przycisk Filtr           
     aby zablokować wprowadzone wartości.

11

9

2
11

4

3

4

1
5

6

3

2
6
4
5

8

7

1

7 8

3

2

1

1

5

2

6

5
7

3



5. Praca

<Zatrzymywanie pracy>
Wciśnij przycisk Wł. / Wył.      ponownie.
• Dioda Wł.      oraz wyświetlacz zgasną.

Uwaga:
Nawet jeżeli wciśniesz przycisk WŁ. / WYŁ. natychmiast po zakończeniu pracy, 
klimatyzator nie uruchomi się przez około 3 minuty. Ma to zapobiec uszkodze-
niu wewnętrznych elementów urządzenia.

5.2. Wybór trybu
Wciśnij przycisk trybu pracy (                 )     i wybierz odpowiedni tryb     .

Tryb chłodzenia

Tryb osuszania

Tryb nawiewu

Tryb grzania (tylko urządzenia typu pompa ciepła)

Tryb automatyczny (chłodzenie / grzanie) (tylko urządzenia typu pompa ciepła)

 Tryb wentylacji
Wyświetlany tylko w następujących warunkach:

Zastosowanie pilota przewodowego
Podłączony LOSSNAY

Praca automatyczna
Bazując na nastawie temperatury, operacja chłodzenia uruchomi się jeżeli 
temperatura w pomieszczeniu jest za wysoka, a grzanie rozpocznie się 
kiedy temperatura ta będzie zbyt niska.
W czasie pracy automatycznej, jeżeli temperatura w pomieszczeniu zmieni
się, ale przez 15 minut pozostanie o minimum 2°C wyższa od nastawy 
temperatury, klimatyzator przełączy się na tryb chłodzenia. W ten sam 
sposób, jeżeli przez 15 minut temperatura pozostanie o minimum 2°C 
niższa od nastawy temperatury, klimatyzator przełączy się na tryb grzania.

►

Tryb chłodzenia 15 minut (przełączenie
z grzania na chłodzenie)

Nastawa temp. +2°C

Nastawa temperatury

Nastawa temp. -2°C

15 minut (przełączenie
z chłodzenia na grzanie)

Ponieważ temperatura w pomieszczeniu jest automatycznie regulowana 
w celu utrzymania stałej, efektywnej temperatury, operacja chłodzenia
wykonywana jest przy temperaturze o kilka stopni wyższej, a operacja
grzania przy temperaturze o kilka stopni niższej od nastawy temperatury
w pomieszczeniu od momentu jej osiągnięcia (automatyczna praca
energooszczędna).

5.3. Nastawa temperatury
►Aby obniżyć temperaturę: 

wciśnij przycisk            aby ustawić żądaną temperaturę. 
Wybrana temperatura zostanie wyświetlona w polu     .

►Aby zwiększyć temperaturę:
wciśnij przycisk            aby ustawić żądaną temperaturę. 

• Dostępne zakresy temperatur:
Chłodzenie / osuszanie: 19 - 30 °C
Grzanie: 17 - 28 °C
Tryb AUTO: 19 - 28 °C

• Na wyświetlaczu pulsuje wartość 8°C lub 39°C informująca, czy tempe-
ratura w pomieszczeniu jest niższa lub wyższa od wyświetlanej.

5.4. Nastawa prędkości wentylatora
W czasie pracy jednostki wciśnij przycisk Obrotów Wentylatora      tyle
razy ile potrzeba.
• Każde wciśnięcie zwiększa siłę nawiewu. Aktualna, wybrana prędkość 

zostanie wyświetlona w polu     .
• Kolejność z jaką zmieniają się ustawienia oraz dostępne konfiguracje 

przedstawiono poniżej.

Uwaga:
Ilość dostępnych prędkości wentylatora zależy od typu podłączonej jednostki.
Zauważ również, że niektóre modele nie obsługują funkcji „Auto”.
W następujących przypadkach, aktualne obroty wentylatora generowane przez
jednostkę będą różnić się od wskazań prędkości na wyświetlaczu pilota:
1. Kiedy na wyświetlaczu widoczny jest komunikat „STAND BY” (oczekuje)
    lub „DEFROST” (odszranianie)
2. Kiedy temperatura wymiennika ciepła jest niska w trybie grzania.

(np. natychmiast po uruchomieniu pracy w trybie grzania)
3. W trybie GRZANIA, kiedy temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż
    nastawa temperatury.
4. W czasie operacji OSUSZANIA.

1

1

2

3

3

2

3

Wybrana temperatura zostanie wyświetlona w polu     .3

6

5

5

WyświetlaczPRĘDKOŚĆ
WENTYLATORA

3-prędkości
+

Auto

Prędkość 1 Prędkość 2 Prędkość 3 Auto 



5. Praca
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5.5. Sterowanie kierunkiem nawiewu
<Zmiana kierunku nawiewu góra / dół>

W czasie pracy jednostki, wciśnij przycisk Nawiew góra / dół      tyle razy ile potrzeba.
• Każde wciśnięcie zmienia kierunek. Aktualny, wybrany kierunek zostanie

wyświetlony w polu     .
• Kolejność z jaką zmieniają się ustawienia oraz dostępne konfiguracje

przedstawiono poniżej.

* Należy zauważyć, że w czasie operacji wachlowania, wskaźnik kierunku na wy-
    świetlaczu nie zmienia się w synchronizacji ze wskaźnikiem pozycji żaluzji jednostki.
* Niektóre modele nie umożliwiają sterowania kierunkiem nawiewu.

6

6

Uwaga:
Dostępne kierunki nawiewu zależą od typu podłączonej jednostki. 
Zauważ również, że niektóre modele nie obsługują funkcji „Auto”.
W następujących przypadkach, aktualny kierunek nawiewu będzie różnić 
się od wskazań na wyświetlaczu pilota.
1. Kiedy na wyświetlaczu widoczny jest komunikat „STAND BY” lub „DEFROST”.
2. Natychmiast po uruchomieniu trybu GRZANIA (w czasie gdy system oczekuje
    aż zmieniony tryb zacznie działać).
3. W trybie GRZANIA, kiedy temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż 

nastawa temperatury.

<Zmiana kierunku nawiewu prawo / lewo> [Ręcznie]
* Nie można skorzystać z przycisku     sterowania żaluzjami.

• Zatrzymaj pracę jednostki, chwyć dźwignię żaluzji 
i ustaw żądany kierunek nawiewu.
* Nie ustawiaj żaluzji nachylonych do środka jed-

nostki, jeżeli urządzenie pracuje w trybie chło-
dzenia lub osuszania, ponieważ zachodzi ryzyko
skraplania wody i ściekania jej na podłogę.z

 Uwaga:
Zachowaj ostrożność aby nie upaść podczas wykonywania tej operacji.

7

Nawiew

Pilot
bezprzewodowy

Pilot
przewodowy

Wachlowanie 1 2 3 4

Wachlowanie Auto 1 2 3 4 5

5.6. Wentylacja
►Dla urządzeń serii LOSSNAY
5.6.1. Dla pilota przewodowego

Uruchamianie trybu wentylacji razem z jednostką wewnętrzną:
Wciśnij przycisk Wł. / Wył.     .
• Na wyświetlaczu pojawi się symbol Wentylacji (pole     ). Wentylacja rozpocznie

się automatycznie kiedykolwiek jednostka wewnętrzna będzie pracować.

1

8

Niska intensywność Wysoka intensywność

5.6.2. Dla pilota bezprzewodowego
Wentylacja uruchomi się automatycznie po załączeniu jednostki wewnętrznej.
Tryb ten nie będzie sygnalizowany na wyświetlaczu pilota bezprzewodowego.

Uruchomienie trybu wentylacji niezależnie od pracy jednostki wewnętrznej:
Wciskaj przycisk Trybu     tyle razy aż na wyświetlaczu pojawi się 
symbol          . Ta czynność uruchomi wentylację.

Zmiana intensywności wentylacji:
Wciśnij przycisk wentylacji      tyle razy ile potrzeba.
• Każde wciśnięcie przycisku spowoduje przełączenie ustawień jak 

pokazano poniżej:

2

8



6.1. Dla pilota przewodowego
Za pomocą trybu wyboru funkcji pilota wybierz, który z trzech programatorów
chcesz użyć:     Programator tygodniowy,     Prosty programator lub Progra-
mator automatycznego wyłączenia.
6.1.1. Programator tygodniowy

Programator tygodniowy można wykorzystać do ustawienia 8 operacji 
dla każdego dnia tygodnia.
• Każda z operacji może obejmować: czas Wł. / Wył. razem z nastawą

temperatury lub sam czas Wł. / Wył. lub samą nastawę temperatury.
• Kiedy bieżący czas osiągnie czas ustawiony w programatorze, klima-

tyzator wykona zaprogramowane operacje.
Odstęp między nastawami czasu dla tego programatora wynosi 1 minutę.

Uwaga:
*1. Programatory: Tygodniowy / Prosty / Automatycznego wyłączenia nie mogą być
        używane jednocześnie.
*2. Programator tygodniowy nie zadziała jeżeli wystąpią którekolwiek z poniż-
       szych okoliczności:

Funkcja programatora jest wyłączona; system działa nieprawidłowo; trwa
tryb testowy; pilot przeprowadza samodiagnostykę lub kontrolę pilota; 
użytkownik jest w trakcie ustawiania funkcji; użytkownik jest w trakcie
ustawiania programatora; użytkownik jest w trakcie ustawiania bieżącego
dnia tygodnia lub czasu; system jest sterowany centralnie. (Szczególnie, 
system nie wykona operacji (włączenie, wyłączenie jednostki lub nastawa 
temperatury), które są zablokowane w tych okolicznościach).
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<Jak ustawić programator tygodniowy>
1. Upewnij się, że wyświetlany jest standardowy ekran kontrolny oraz, że

wskaźnik programatora tygodniowego      jest widoczny na wyświetlaczu.
2. Wciskaj przycisk Menu Programatora      do czasu aż na wyświetlaczu pojawi 

się komunikat „Set Up” (w polu     ). (Zwróć uwagę, że każde wciśnięcie przycisku
powoduje przełączanie wyświetlanych komunikatów: „Set Up” i „Monitor”).

3. Wciśnij przycisk Wł. / Wył. Programatora (Wybór dnia)     aby ustawić dzień. 
Każde wciśnięcie powoduje wyświetlenie w polu     kolejnych ustawień w 
następującej kolejności: „Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat”→ „Sun “→... 
→„Fri”→„Sat”→“Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat”... 

4. Wciśnij przycisk Operacji     lub     (     lub     ) tyle razy ile potrzeba aby 
wybrać odpowiedni numer operacji (od 1 do 8)     .
* Ustawienia z punktów 3 i 4 złożą się na wybór jednej z komórek 

przedstawionej poniżej tabeli: 
(wyświetlacz pilota po lewej przedstawia jak wyglądałby wyświetlacz 
w przypadku ustawienia Operacji 1 dla Niedzieli z podanymi poniżej 
wartościami).

6. Programator

Uwaga:
Ustawiając dzień na: „Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat”, możesz ustawić wy-
konanie tej samej operacji każdej dnia o tej samej porze. (Przykład: opisana 
powyżej operacja 2, którą ustawiono jednakowo dla wszystkich dni tygodnia).

<Nastawa programatora tygodniowego>

Nr operacji Niedziela Poniedziałek … Sobota

Nr 1

Nr 2

…

Nr 8

• 8:30
• WŁ.
• 23 °C

• 10:00
• WYŁ.

• 10:00
• WYŁ.

• 10:00
• WYŁ.

• 10:00
• WYŁ.

Tabela konfiguracji

<Nastawa Operacji 1 dla Niedzieli>
Uruchomienie klimatyzatora o 8:30 
z nastawą temperatury 23°C.

<Nastawa Operacji 2 dla każdego dnia>
Wyłączenie klimatyzatora o 10:00.
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Prezentacja wybranej operacji (Wł. (ON) lub Wył. (OFF))
* Nie pojawia się jeżeli operacja nie została ustawiona.

Prezentacja nastawy temperatury
* Nie pojawia się jeżeli temperatura
   nie została ustawiona.

Prezentacja 
nastawy czasu

5. Wciśnij odpowiedni przycisk Nastawy czasu     tyle razy ile potrzeba 
aby ustawić żądany czas (pole    ).
* Przytrzymanie wciśniętego przycisku powoduje, że czas zacznie

narastać najpierw w odstępach 1-minutowych, następnie 10-minuto-
wych i ostatecznie 1-godzinnych.

6. Wciśnij przycisk Wł. / Wył.      aby wybrać żądaną operację (Wł. (ON) 
lub Wył. (OFF)) (pole     ).
* Każde wciśnięcie przycisku powoduje przejście do kolejnych ustawień

w następującej kolejności: Puste pole wyświetlacza (bez ustawień) 
→ „ON” → „OFF”.
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6.1.2. Prosty programator
Prosty programator można ustawić na trzy sposoby.
• Tylko czas uruchomienia:

Klimatyzator uruchomi się gdy minie ustawiony czas.
• Tylko czas zatrzymania:

Klimatyzator zatrzyma pracę gdy minie ustawiony czas.
• Czas uruchomienia i zatrzymania:

Klimatyzator uruchomi się i zatrzyma gdy miną odpowiednie czasy.
Prosty programator (uruchamiający i zatrzymujący pracę) można ustawić 
tylko raz  w ciągu 72 godzin. Jednostką nastawy czasu jest 1 godzina.

Uwaga:
*1. Programatory: Tygodniowy / Prosty / Automatycznego wyłączenia nie mogą 
       być używane jednocześnie.
*2. Prosty programator nie zadziała jeżeli wystąpią którekolwiek z poniższych

okoliczności: funkcja programatora jest wyłączona; system działa niepra-
widłowo; trwa tryb testowy; pilot przeprowadza samodiagnostykę lub kon-
trolę pilota; użytkownik jest w trakcie wybierania funkcji; użytkownik jest
w trakcie ustawiania programatora; system jest sterowany centralnie 
(w tych warunkach operacja Wł. / Wył. będzie zabroniona). 
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Wybrana operacja (Wł. lub Wył.)
* “— —” wyświetlane jeżeli operacja

 nie została wybrana

<Jak ustawić prosty programator>

1. Upewnij się, że wyświetlany jest standardowy ekran kontrolny, na którym
widoczny jest wskaźnik prostego programatora (pole     ).
Jeżeli wyświetlany jest inny wskaźnik, zmień go na „SIMPLE TIMER” 
w trybie wyboru funkcji pilota (patrz rozdział 8, punkt [4]-3 (3) w ustawie-
niach funkcji programatora).

2. Wciskaj przycisk Menu Programatora     do czasu aż na wyświetlaczu 
pojawi się komunikat „Set Up” (w polu     ). (Zwróć uwagę, że każde 
wciśnięcie przycisku powoduje przełączenie wyświetlanych komunikatów:
„Set Up” i „Monitor”). 

3. Wciśnij przycisk Wł. / Wył.     aby wyświetlić bieżące ustawienia czasu 
Wł. lub Wył. dla prostego programatora. Wciśnij przycisk raz aby wyświetlić
czas pozostały do Wł., a następnie wciśnij ponownie aby wyświetlić czas 
jaki pozostał do Wył. (na wyświetlaczu (w polu     ) pojawiają się wska-
źniki ON / OFF). 
• Programator czasu Wł.:

klimatyzator rozpocznie pracę gdy minie określona ilość godzin.
• Programator czasu Wył.:

klimatyzator zatrzyma pracę gdy minie określona ilość godzin.
4. W czasie gdy na wyświetlaczu wyświetlany jest wskaźnik „ON” lub „OFF”

    : wciśnij odpowiedni przycisk Nastawy czasu     tyle razy ile potrzeba
aby ustawić godzinę Wł. (jeżeli wyświetlane jest „ON”) lub godzinę Wył.
(jeżeli wyświetlane jest „OFF”) (pole     ). 
• Dostępny zakres: od 1 godziny do 72 godzin.

5. Aby ustawić oba czasy: Wł. oraz Wył., powtórz kroki 3 i 4.
* Pamiętaj, że czasy Wł. i Wył. nie mogą być ustawiane z tą samą wartością.

6. Aby anulować bieżące ustawienia czasu Wł. lub Wył.: wyświetl ustawienia
czasu Wł. lub Wył. (patrz krok 3), a następnie wciśnij przycisk CHECK 
(wyczyść)     tak aby ustawienia czasu zmieniły się na „—” w polu     .
(Jeżeli chcesz użyć tylko nastawy czasu Wł. lub tylko czasu Wył. upewnij
się, że dla ustawień, których nie chcesz używać wyświetlane jest „—”).

Ustawienia programatora
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6. Programator

7. Wciśnij odpowiedni przycisk Nastawy temperatury     aby ustawić 
żądaną temperaturę (pole    ).
* Każde wciśnięcie przycisku powoduje zmianę ustawień w następu-

jącej kolejności: Puste pole wyświetlacza (bez ustawień) ↔ 24 ↔ 25
↔ ... ↔ 29 ↔ 30 ↔ 12 ↔ ... ↔ 23 ↔ Puste pole. 
(Dostępny zakres: zakres nastawy dla grzania od 12°C do 30°C.
Rzeczywisty zakres regulacji temperatury może się jednak różnić 
w zależności od typu podłączonej jednostki). 

8. Po dokonaniu właściwych ustawień – krok 5, 6 i 7 wciśnij przycisk 
Filtr          aby zaakceptować wprowadzone dane.
Aby anulować obecnie wprowadzone ustawienia dla wybranej operacji,
wciśnij raz i szybko puść przycisk CHECK (wyczyść)     .
* Wyświetlana nastawa czasu zmieni się na „          , a ustawienia—:—”

ON / OFF oraz temperatura zgasną.
(Aby jednocześnie usunąć wszystkie ustawienia programatora 
tygodniowego wciśnij przycisk CHECK (wyczyść)     i przytrzymaj 
go przez min. 2 sekundy. Wyświetlacz zacznie pulsować, wskazując
tym samym, że wszystkie nastawy zostały anulowane). 

Uwaga:
Wszystkie nowowprowadzone dane zostaną anulowane jeżeli wciśniesz
przycisk Tryb (powrót)     przed wciśnięciem przycisku Filtr          . 
Jeżeli ustawiono dwie lub więcej operacji na dokładnie ten sam czas, 
wykonana zostanie tylko operacja o wyższym numerze. 

9. Powtórz kroki 3 do 8 zgodnie z potrzebą aby zapełnić wymaganą 
ilość „komórek tabeli”.

10.Wciśnij przycisk Tryb (powrót)      aby wrócić do standardowego 
ekranu kontrolnego i zakończyć procedurę zmiany ustawień.

11.Aby aktywować programator wciśnij przycisk Wł. / Wył. Programatora
     tak aby z wyświetlacza zniknął wskaźnik „Programator wyłączony”. 
Upewnij się, że wskaźnik „Programator wyłączony” nie jest widoczny
na wyświetlaczu.
* Jeżeli nie wprowadzono żadnych ustawień, to wskaźnik ten będzie

pulsował na wyświetlaczu.

<Jak przeglądać ustawienia programatora tygodniowego>

1. Upewnij się, że na wyświetlaczu widoczny jest wskaźnik programatora
tygodniowego (pole     ).

2. Wciśnij przycisk Tryb programatora     tak aby na wyświetlaczu poja-
wił się wskaźnik „Monitor” (pole     ).

3. Wciśnij przycisk Wł. / Wył. Programatora (wybór dnia)     tyle razy ile 
potrzeba aby wybrać dzień, dla którego ustawienia chcesz przeglądać.

4. Wciśnij przycisk Operacji     lub     (     lub     ) tyle razy ile potrzeba 
aby zmienić operację programatora wyświetlaną na ekranie (pole     ).
* Każde wciśnięcie spowoduje przejście do kolejnej operacji zgodnie

z ustawieniami czasu.
5. Aby zakończyć tryb monitorowania i powrócić do standardowego 

ekranu kontrolnego, wciśnij przycisk Tryb (powrót)     .

<Wyłączenie programatora tygodniowego>
Wciśnij przycisk Wł. / Wył. Programatora      - na wyświetlaczu pojawi się
wskaźnik „Programator wyłączony” (pole     ).

<Włączenie programatora tygodniowego>
Wciśnij przycisk Wł. / Wył. Programatora     - wskaźnik „Programator wy-
łączony” (pole     ) zgaśnie.
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7. Po zrealizowaniu powyżej opisanych kroków od 3 do 6, wciśnij przycisk 
Filtr          aby zaakceptować wprowadzone dane.

Uwaga:
Wszystkie nowowprowadzone dane zostaną anulowane jeżeli wciśniesz przy-
cisk Tryb (powrót)      przed wciśnięciem przycisku Filtr          .

8. Wciśnij przycisk Tryb (powrót)     aby wrócić do standardowego ekranu 
    kontrolnego. 
9. Wciśnij przycisk Wł. / Wył. Programatora     aby uruchomić odliczanie czasu.

Po uruchomieniu programatora, pozostały czas jest prezentowany na 
wyświetlaczu. Sprawdź, czy czas jest wyświetlany i czy jego wartość jest
prawidłowa. 

<Przeglądanie bieżących ustawień prostego programatora>

NOREMIT
OFF

Hr
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SIMPLE

1. Upewnij się, że na wyświetlaczu widoczny jest wskaźnik prostego pro-
    gramatora (pole     ).
2. Wciśnij przycisk Menu Programatora     tak aby na wyświetlaczu pojawił 

się wskaźnik „Monitor” (pole     ).
• Jeżeli uruchomiono prosty programator czasu Wł. lub Wył., czas jaki 

pozostał do wykonania tej operacji będzie wyświetlany w polu     .
• Jeżeli ustawiono obie operacje: Wł. i Wył., to na wyświetlaczu będą 

wyświetlane przemiennie nastawy czasu dla obu operacji.
3. Aby zakończyć tryb monitorowania ustawień i powrócić do standardowego

ekranu kontrolnego wciśnij przycisk Tryb (powrót)     .

<Wyłączenie prostego programatora...>
Wciśnij przycisk Wł. / Wył. programatora     - z wyświetlacza znikną usta-
wienia programatora (pole     ).

Ustawienia programatora

˚C
˚C

SIMPLE

˚C
˚C

ONHr
AFTER

SIMPLE

<Włączenie prostego programatora...>
Wciśnij przycisk Wł. / Wył. Programatora      - na wyświetlaczu pojawią się
ustawienia programatora     .

Przykłady
Jeżeli w ramach prostego programatora ustawiono oba czasy: Wł. i Wył., 
praca i wskazania wyświetlacza prezentują się zgodnie z poniższym opisem.

Przykład 1:
Uruchom programator z czasem Wł. ustawionym na wcześniejszą go-
dzinę niż czas Wył.
Nastawa czasu Wł.: 3 godziny Nastawa czasu Wył.: 7 godzin
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3 godziny po uruchomieniu programatora
Zmiana wyświetlanych nastaw na czas Wył. 
(ilość godzin jaka pozostała do Wył.)
Wyświetlany czas jest wartością nastawy czasu Wył. 
(7 godzin) – czas Wł. (3 godziny) = 4 godziny 

Uruchomienie programatora
Wyświetlana jest nastawa czasu Wł.
(ilość godzin jaka pozostała do Wł.)

7 godzin po uruchomieniu programatora
Klimatyzator wyłączy się i pozostanie wyłączony
do czasu ponownego uruchomienia go przez 
użytkownika.

˚C
˚C

SIMPLE

2 godziny po uruchomieniu programatora
Zmiana wyświetlanych nastaw na czas Wł. 
(ilość godzin jaka pozostała do Wł.)
Wyświetlany czas jest wartością nastawy czasu Wł. 
(5 godzin) – czas Wył. (2 godziny) = 3 godziny

Uruchomienie programatora
Wyświetlana jest nastawa czasu Wył.
(ilość godzin jaka pozostała do Wył.)

5 godzin po uruchomieniu programatora
Klimatyzator włączy się i pozostanie włączony 
do czasu wyłączenia go przez użytkownika.

6.1.3. Programator automatycznego wyłączenia
Ten programator zaczyna odliczanie czasu w momencie uruchomienia
klimatyzatora i powoduje jego wyłączenie gdy minie ustawiony czas.
Ustawienia umożliwiają nastawę czasu od 30 minut do 4 godzin z 30-
minutowym przeskokiem.

Uwaga:
*1. Programatory: Tygodniowy / Prosty / Automatycznego wyłączenia nie mogą 
       być używane jednocześnie.
*2. Programator automatycznego wyłączenia nie zadziała jeżeli wystąpią które-

kolwiek z okoliczności: funkcja programatora jest wyłączona; system działa 
nieprawidłowo; trwa tryb testowy; pilot przeprowadza samodiagnostykę lub 
kontrolę pilota; użytkownik jest w trakcie wybierania funkcji; użytkownik 
jest w trakcie ustawiania programatora; system jest sterowany centralnie 
(w tych warunkach operacja Wł. / Wył. będzie zabroniona). 
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<Jak ustawić programator automatycznego wyłączenia>

1. Upewnij się, że wyświetlacz jest w trybie standardowego ekranu kontrolnego
i widoczny jest na nim wskaźnik programatora automatycznego wyłączenia
(pole     ). Jeżeli wyświetlany jest inny wskaźnik, zmień go na „AUTO OFF” 
w trybie wyboru funkcji pilota (patrz rozdział 8, punkt [4]-3 (3) w ustawie-
niach funkcji programatora.

2. Wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk Menu Programatora 
tak aby na wyświetlaczu pojawił się wskaźnik „Set Up” (pole     ).
(Zwróć uwagę, że każde wciśnięcie przycisku powoduje przełączenie 
wyświetlanych komunikatów „Set Up” i „Monitor”).

3. Wciśnij odpowiedni przycisk Nastawy czasu      tyle razy ile potrzeba aby 
ustawić czas Wył. (pole     ).

4. Wciśnij przycisk Filtr         aby zablokować wprowadzone dane.
Uwaga:
Wszystkie nowowprowadzone dane zostaną anulowane jeżeli wciśniesz przycisk
Tryb (powrót)      przed wciśnięciem przycisku Filtr         .

5. Wciśnij przycisk Tryb (powrót)     aby zakończyć wprowadzanie ustawień
i wrócić do standardowego ekranu kontrolnego.

6. Jeżeli klimatyzator już pracuje, programator natychmiast rozpocznie 
odliczanie czasu. Sprawdź, czy ustawienia programatora są poprawnie 
wyświetlane na wyświetlaczu.

Przykład 2:
Uruchom programator z czasem Wył. ustawionym na wcześniejszą 
godzinę niż czas Wł.
Nastawa czasu Wł.: 5 godzin Nastawa czasu Wył.: 2 godziny

6. Programator
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AFTER
TIMER

OFF

AUTO OFF

Ustawienie programatora

<Sprawdzanie bieżących ustawień programatora auto. wyłączenia>

1. Upewnij się, że na wyświetlaczu widoczny jest wskaźnik „AUTO OFF” 
   (w polu     ).
2. Wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk Menu Programatora 

tak aby na wyświetlaczu pojawił się wskaźnik „Monitor” (pole     ).
• Czas pozostały do wyłączenia urządzenia wyświetlany jest w polu     .

3. Aby zakończyć tryb monitorowania i powrócić do standardowego ekranu
kontrolnego, wciśnij przycisk Tryb (powrót)    .

<Wyłączanie programatora automatycznego wyłączenia...>
Przytrzymaj przycisk Wł. / Wył. Programatora      przez 3 sekundy tak aby
wskaźnik „Programator wyłączony” pojawił się na wyświetlaczu (w polu
    ), a czas nastawy programatora (w polu     ) został wygaszony.

Alternatywnie, wyłącz sam klimatyzator. Czas nastawy programatora 
zniknie z wyświetlacza (pole     ).

˚C
˚C

AUTO OFF

AUTO OFF

˚C
˚C

FFORETFA

AUTO OFF

<Włączanie programatora automatycznego wyłączenia...>
Przytrzymaj przycisk Wł. / Wył. Programatora      przez 3 sekundy. Wska-
źnik „Programator wyłączony” zgaśnie (pole    ), a na wyświetlaczu po-
jawią się ustawienia programatora (w polu     ).
Alternatywnie, włącz sam klimatyzator. Czas nastawy programatora 
pojawi się na wyświetlaczu (pole     ).

6.2. Dla pilota bezprzewodowego

7. Pozostałe funkcje

˚C
˚C

TIME SUN

FUNCTION

PAR-21MAA

ON/OFF

FILTER

CHECK

OPERATION CLEAR

TEST

TEMP.

MENU

BACK DAYMONITOR/SET

CLOCK

ON/OFF

Wskaźnik
blokady

7.1. Blokada przycisków pilota (ograniczenie funkcji
pilota)

W razie potrzeby istnieje możliwość zablokowania przycisków pilota. 
Za pomocą trybu wyboru funkcji pilota można wybrać typ blokady. 
(Informacje o sposobie wyboru typu blokady znajdują się w rozdziale 
8, punkt [4]-2 (1)). W szczególności można wybrać jeden z dwóch 
następujących typów blokady.

Wszystkie:
zablokowane zostaną wszystkie przyciski pilota.
Wszystkie oprócz (Wł. / Wył.):
zablokowane zostaną wszystkie przyciski pilota z wyjątkiem przycisku [Wł. / Wył.]

Uwaga:
Po ustawieniu blokady, na pilocie pojawi się wskaźnik blokady.

<Jak zablokować przyciski>
1. Wciśnij jednocześnie przyciski Filtr      i Wł. / Wył.     i przytrzymaj je 

wciśnięte przez 2 sekundy. Na wyświetlaczu (w polu     ) pojawi się 
wskaźnik informujący o aktywnej blokadzie.
* Jeżeli funkcja blokady została wyłączona w trybie wyboru funkcji pilota, 

po wciśnięciu opisanej powyżej kombinacji przycisków na wyświetla-
czu pojawi się komunikat „Not available” (niedostępne).

• Po wciśnięciu zablokowanego przycisku, wskaźnik blokady zacznie 
pulsować na wyświetlaczu (w polu     ).

˚C
˚C

FUNCTION

˚C
˚C

FUNCTION

˚C
˚C

<Jak odblokować przyciski>

wciśnięte przez 2 sekundy. Wskaźnik blokady zniknie z wyświetlacza
(pole     ).

6. Programator
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1. Wciśnij jednocześnie przyciski Filtr      i Wł. / Wył.     i przytrzymaj je 4 1

1
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• Czas można nastawić w trakcie gdy pulsują następujące symbole:

  Wciśnij przycisk         lub         (NASTAWA PROGRAMATORA). AUTO STOP AUTO START 

 Programator czasu WYŁ: pulsuje  
 Programator czasu WŁ.: pulsuje
  Za pomocą przycisków         i          ustaw żądany czas.

h min

  Anulowanie nastawy programatora.
 Aby anulować programator czasu WYŁ., wciśnij przycisk        .AUTO STOP 

 Aby anulować programator czasu WŁ., wciśnij przycisk        .AUTO START 

• Istnieje możliwość połączenia programatora czasu Wł. i czasu Wył.
• Wciśnięcie przycisku      na pilocie podczas pracy programatora w celu 

zatrzymania urządzenia, anuluje nastawy programatorów.
• Jeżeli bieżący czas nie zostanie ustawiony, nie będzie można używać

programatora.



 Jeżeli pulsuje tylko kod błędu (dioda świeci ciągłym światłem): Klimatyzator kontynuuje pracę, ale jest możliwość wystąpienia błędu w układzie. 
W takim przypadku zanotuj kod błędu i skontaktuj się z dystrybutorem lub serwisantem.

*  Jeżeli wpisałeś numer kontaktowy, pod który należy zadzwonić w razie wystąpienia problemu, wciśnij przycisk Check aby wyświetlić ten numer 
na ekranie. (Można to ustawić w trybie wyboru funkcji pilota. Informacje znajdują się w rozdziale 8).

7. Pozostałe funkcje

 Jeżeli dioda Wł. (ON) pulsuje równocześnie z kodem błędu oznacza to, że wystąpił błąd w klimatyzatorze i praca została zatrzymana (bez możliwości
 ponownego uruchomienia). Zanotuj wyświetlony numer jednostki i kod błędu, wyłącz klimatyzator i skontaktuj się z dystrybutorem lub serwisantem.

ON/OFF

ERROR CODE 

Jeżeli wpisałeś numer kontaktowy, pod który należy zadzwonić w razie wystąpienia problemu, zostanie wyświe-
tlony na wyświetlaczu. (Można to ustawić w trybie wyboru funkcji pilota. Informacje znajdują się w rozdziale 8).

Dioda Wł.
(pulsuje)

Adres układu chłodni-
czego j. wewnętrznej

Kod błędu Nr jednostki wewnętrznej

Wyświetlane na przemian

ON/OFF

˚C
˚C

ERROR CODE 

ON/OFF

CALL:XXXX
XXX:XXX

Kod błędu

7.2. Sygnalizacja kodów błędów

8. Wybór funkcji

Wybór funkcji pilota
Ustawienia poniższych funkcji pilota można zmieniać w trybie wyboru funkcji pilota. Zmieniaj ustawienia zgodnie z potrzebą.

Po wciśnięciu przycisku CHECK
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Pozycja 1

1. Zmiana języka
    (“CHANGE
    LANGUAGE”)

2. Limit funkcji 
(“FUNCTION
 SELECTION”)

3. Wybór trybu 
(“MODE 
SELECTION”)

4. Zmiana trybu 
wyświetlania 
(“DISP MODE
SETTING”)

Pozycja 2

Ustawienia wersji językowej wyświetlanych komunikatów

(1) Ustawienia ograniczeń funkcji pilota (blokada operacji)
(„LOCKING FUNCTION”)

(2) Ustawienie korzystanie z trybu automatycznego („SELECT AUTO MODE”)

(3) Ustawienie limitu zakresu temperatury („LIMIT TEMP FUNCTION”)

(1) Ustawienie nadrzędnego / podrzędnego pilota
(„CONTROLLER MAIN / SUB”)

(2) Ustawienie korzystania z zegara („CLOCK”)

(3) Ustawienie funkcji programatora („WEEKLY TIMER”)

(4) Ustawienie numeru kontaktowego, pod który można zgłaszać
      wystąpienie błędu („CALL.”)

(1) Ustawienia prezentacji temperatury °C / °F („TEMP MODE °C / °F)

(2) Ustawienia prezentacji temperatury powietrza pobieranego
(„ROOM TEMP DISP SELECT”)

(3) Ustawienie wyświetlania wskaźnika trybu automatycznego
chłodzenia / grzania („AUTO MODE DISP C/H”)

Pozycja 3 (szczegóły ustawień)

• Komunikaty wyświetlane na ekranie dostępne są w wielu językach

• Określenie zakresu ograniczeń funkcjonalności pilota (blokada operacji)

• Aktywowanie lub rezygnacja z pracy w trybie automatycznym

• Określenie zakresu nastawy temperatury (maksimum, minimum)

• Wybór nadrzędnego lub podrzędnego pilota
* Jeżeli w jednej grupie podłączono dwa pilota, to jeden z nich należy

ustawić jako podrzędny.

• Aktywowanie lub rezygnacja z funkcji zegara

• Wybór trybu pilota

• Numer kontaktowy wyświetlany w przypadku wystąpienia błędu
• Ustawienie numeru telefonicznego

• Wybór jednostki temperatury (°C lub °F)

• Aktywacja lub rezygnacja z wyświetlania wartości temperatury powietrza
w pomieszczeniu (pobieranego)

• Aktywacja lub rezygnacja z wyświetlania wskaźnika chłodzenia „COOLING”
lub grzania „HEATING” w czasie pracy w trybie automatycznym.



[Schemat wyboru funkcji]
Język komunikatów (angielski)

OFF

on1

on2

OFF

ON

OFF

ON

OFF

OFF

CALL-

ON

OFF

ON

OFF

°C

°F

PAR-21MAA

ON/OFF

FILTER

CHECK

OPERATION CLEAR

TEST

TEMP.

MENU

BACK DAYMONITOR/SET

CLOCK

ON/OFF

angielski

niemiecki

hiszpański

rosyjski

włoski

chiński

francuski

japoński

Wciśnij i przytrzymaj przycisk      oraz przycisk      przez 2 sekundy.

Tryb wyboru funkcji pilota

 Wciśnij przycisk trybu pracy.
 Wciśnij przycisk MENU PROGRAMATORA.
 Wciśnij przycisk WŁ./WYŁ. PROGRAMATORA.

Pozycja 2Pozycja 1 Wyświetlacz graficzny

Pozycja 3

Wartość temperatury powietrza pobieranego nie jest wyświetlana.

Po uruchomieniu trybu automatycznego, na wyświetlaczu pojawi 
się jeden ze wskaźników: „Automatic cooling” (auto. chłodzenie) 
lub „Automatic heating” (auto. grzanie). (ustawienie początkowe)

Podczas trybu automatycznego wyświetlany będzie tylko wskaźnik
„Automatic”.

Standardowy widok wyświetlacza
(wyświetlacz w czasie, gdy klimatyzator nie pracuje)

Zmiana języka

Wybór funkcji

Wybór trybu

Zmiana trybu
wyświetlania

8. Wybór funkcji

Ustawienia ograniczeń funkcji pilota nie są wykorzystywane.
(ustawienie początkowe)

Ustawienia ograniczeń funkcji pilota dla wszystkich przycisków
z wyjątkiem przycisku WŁ. / WYŁ.

Ustawienia ograniczeń funkcji pilota dla wszystkich przycisków

Tryb automatyczny jest wyświetlany podczas wybierania trybu
pracy (ustawienie początkowe)

Tryb automatyczny nie jest wyświetlany podczas wybierania
trybu pracy

Limit zakresu temperatury nie obowiązuje 
(ustawienie początkowe)

Możliwość zmiany zakresu temperatury dla trybu chłodzenia / 
osuszania.

Możliwość zmiany zakresu temperatury dla trybu grzania.

Możliwość zmiany zakresu temperatury dla trybu automatycznego.

Pilot zostanie ustawiony jako nadrzędny (ustawienie początkowe).

Pilot zostanie ustawiony jako podrzędny.

Funkcja zegara jest aktywna (ustawienie początkowe)

Rezygnacja z funkcji zegara.

Możliwość korzystania z programatora tygodniowego
(ustawienie początkowe)

Możliwość korzystania z programatora automatycznego
wyłączania

Możliwość korzystania z prostego programatora.

Tryb programatora nieaktywny

Ustawione numery nie będą wyświetlane w przypadku błędu
(ustawienie początkowe)

Ustawione numery będą wyświetlane w przypadku błędu.

Wybrano wyświetlanie temperatury w stopniach Celsjusza
(ustawienie początkowe)

Wyświetlanie temperatury w stopniach Fahrenheita.

Wartość temperatury powietrza pobieranego jest wyświetlana
(ustawienie początkowe)
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[Szczegółowy opis ustawień]

[4]–1. Ustawienia wersji językowej
Można ustawić język, w jakim będą wyświetlane komunikaty na wyświe-
tlaczu graficznym.

Odnieś się do tabeli komunikatów wyświetlacza graficznego.

[4]–2. Limit funkcji
(1) Ustawienia ograniczeń funkcji pilota (blokada operacji)

• Aby zmienić ustawienia, wciśnij przycisk [     ON/OFF]     .
 no1 : ustawienie blokady wszystkich przycisków z wyjątkiem

[ ON/OFF].
 no2 : ustawienie blokady wszystkich przycisków.
 OFF (ustawienie początkowe): blokada nie obowiązuje.

* Aby aktywować ustawienia blokady w trybie standardowego wyświetlacza, 
niezbędne jest wciśnięcie przycisków (jednocześnie wciśnij i przytrzymaj 
przez 2 sekundy przyciski [FILTER] i [      ON / OFF]) w czasie wyświetlania
standardowego ekranu, po wykonaniu wyżej wymienionych ustawień blokady.

(2) Ustawienie korzystania z trybu automatycznego
Jeżeli pilot podłączony jest do jednostki wyposażonej w tryb pracy 
automatycznej, to można dokonać następujących ustawień:
• Aby zmienić ustawienia, wciśnij przycisk [      ON / OFF]     .

ON (ustawienie początkowe): 
tryb automatyczny jest wyświetlany podczas wybierania trybu
pracy.
OFF:
tryb automatyczny nie jest wyświetlany podczas wybierania 
trybu pracy.

(3) Ustawienia limitu zakresu temperatury
Po wykonaniu tych ustawień, będzie można regulować temperaturę
w ramach ustawionego zakresu.
• Aby zmienić ustawienia, wciśnij przycisk [      ON / OFF]    .

LIMIT TEMP COOL MODE:
Możliwość zmiany zakresu temperatury dla trybu chłodzenia / osuszania.
LIMIT TEMP HEAT MODE:
Możliwość zmiany zakresu temperatury dla trybu grzania.
LIMIT TEMP AUTO MODE:
Możliwość zmiany zakresu temperatury dla trybu automatycznego.
OFF (ustawienie początkowe): Limit zakresu temperatury nie obowiązuje.

* Jeżeli wybrano ustawienie inne niż OFF, ustawienia limitu zakresu
temperatury dla chłodzenia, grzania oraz trybu auto. są dokonywane
w tym samym czasie. Jakkolwiek zakres nie może zostać ograniczony
jeżeli ustawiony zakres temperatury nie uległ zmianie. 

• Aby zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę, wciśnij przycisk [
TEMP (    ) lub (    )     .

• Aby przejść z ustawień górnego limitu na ustawienia dolnego limitu
wciśnij przycisk [       ]     . Wybrane ustawienie zacznie pulsować
i będzie można ustawić temperaturę.

• Zakres nastawy
Tryb chłodzenia / osuszania:

dolny limit: 19°C~30°C; górny limit 30°C~19°C
Tryb grzania

dolny limit: 17°C~28°C; górny limit: 28°~17°C
Tryb automatyczny

dolny limit: 19°C~28°C; górny limit: 28°C~19°C

[4]–3. Ustawienia wyboru trybu
(1) Ustawienia nadrzędnego / podrzędnego pilota

• Aby zmienić ustawienia, wciśnij przycisk [ ON/OFF]     .
Main : pilot zostanie ustawiony jako nadrzędny.
Sub : pilot zostanie ustawiony jako podrzędny.

(2) Ustawienie korzystania z zegara
•

ON : Aktywowanie funkcji zegara.
OFF : Rezygnacja z funkcji zegara.

(3) Ustawienia funkcji programatora
•

(Wybierz jedną z poniższych opcji).
WEEKLY TIMER (ustawienie początkowe):
wybrano programator tygodniowy
AUTO OFF TIMER:
wybrano programator automatycznego wyłączenia
SIMPLE TIMER:
wybrano korzystanie z prostego programatora
TIMER MODE OFF:
tryb programatora nieaktywny

* Jeżeli funkcję korzystania z zegara ustawiono na OFF, to korzysta-
nie z programatora tygodniowego nie będzie możliwe.

(4) Ustawienie numeru kontaktowego, pod który można zgłaszać wystąpienie błędu
•

CALL OFF:
ustawione numery nie będą wyświetlane w przypadku błędu.
CALL **** *** ****:
ustawione numery będą wyświetlane w przypadku błędu.
CALL_:
możliwość ustawienia numeru kontaktowego jeżeli wyświetlony
zostanie ten komunikat.

• Ustalanie numerów kontaktowych
Aby ustawić numery kontaktowe postępuj zgodnie z poniższym
opisem. Przesuń pulsujący kursor na ustawiane cyfry. Wciśnij
przycisk [      TEMP. (    ) lub (    )]     aby przesunąć kursor w prawo
(w lewo). Wciśnij przycisk [               
cyfry.

CLOCK ( ) i ( )]      aby ustawić 

[4]–4. Zmiana trybu wyświetlania
(1) Ustawienia prezentacji temperatury °C / °F

•
°C: wybrano wyświetlanie temperatury w stopniach Celsjusza.
°F: wyświetlanie temperatury w stopniach Fahrenheita.

(2) Ustawienia prezentacji temperatury powietrza pobieranego
•

ON: wartość temperatury powietrza pobieranego jest wyświetlana.
OFF: wartość temperatury powietrza pobieranego nie jest wyświetlana.

(3) Ustawienie wyświetlania wskaźnika trybu automatycznego
•

ON:
kiedy tryb automatyczny zostanie uruchomiony, na wyświetlaczu 
pojawi się jeden ze wskaźników: „Automatic cooling” (auto. chło-
dzenie) lub „Automatic heating” (auto. grzanie)
OFF:
podczas trybu automatycznego wyświetlany będzie tylko wskaźnik
„Automatic”.

8. Wybór funkcji
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• Wciśnij przycisk [ MENU]     aby zmienić język.
angielski (GB), niemiecki (D), hiszpański (E), rosyjski (RU), 
włoski (I), chiński (CH),  francuski (F), japński (JP).

G

1

1

2

3

5 6 7 8

D

2 3 4

D

1

2

D

1

2

3

4

F

H

D

Aby zmienić ustawienia, wciśnij przycisk [ ON/OFF]     .D

Aby zmienić ustawienia, wciśnij przycisk [ ON/OFF]     .D

Aby zmienić ustawienia, wciśnij przycisk [ ON/OFF]     .D

F

C

Aby zmienić ustawienia, wciśnij przycisk [ ON/OFF]     .D

Aby zmienić ustawienia, wciśnij przycisk [ ON/OFF]     .D

Aby zmienić ustawienia, wciśnij przycisk [ ON/OFF]     .D

1

2

1

2

1

4

3

2

1

2

1

2

1

2

1

2



[Tabela komunikatów wyświetlacza graficznego]

8. Wybór funkcji

Oczekiwanie na uruchomienie

Tryb pracy

Osuszanie

Chłodzenie

Grzanie

Tryb 
automatyczny
Auto.
(Chłodzenie)
Auto
(Grzanie)
Nawiew

Wentylacja

Oczekiwanie
(nagrzewanie)
Odszranianie

Nastawa temperatury

Prędkość wentylatora

Nie dostępny przycisk

Sprawdź (błąd)

Tryb testowy

Samodiagnostyka

Wybór funkcji jednostki

Nastawa wentylacji

ZMIANA JĘZYKA

Wybór funkcji

Ustawienia ograniczeń funkcji pilota

Ustawienie korzystania z trybu 
automatycznego
Ustawienia limitu zakresu 
temperatury
Zmiana zakresu temperatury dla 
trybu chłodzenia / osuszania
Zmiana zakresu temperatury dla 
trybu grzania
Zmiana zakresu temperatury dla 
trybu automatycznego
Wybór trybu

Pilot ustawiony jako nadrzędny

Pilot ustawiony jako podrzędny

Ustawienie korzystania z zegara

Ustawianie dnia tygodnia i czasu

Nastawa programatora

Przeglądanie ustawień 
programatora
Progrmator tygodniowy

Tryb programatora nieaktywny

Programator automatycznego 
wyłączenia
Prosty programator

Ustawienie numeru kontaktowego, 
pod który można zgłaszać błędy
Zmiana trybu wyświetlania

Ustawienia prezentacji temperatury
°C / °F
Ustawienia prezentacji temperatury
powietrza pobieranego
Ustawienie wyświetlania wskaźnika
trybu automatycznego

Wybór języka

Wybór języka

angielski niemiecki hiszpański rosyjski włoski chiński francuski japoński

angielski niemiecki hiszpański rosyjski włoski chiński francuski japoński
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9. Praca w trybie awaryjnym dla pilota bezprzewodowego

 PKA-RP·KAL [Kombinacja modeli chłodzących i grzejących]

[Kombinacja modeli tylko chłodzących]

Sygnalizacja pracy – monitorowanie trybu

* Szczegóły pracy w trybie awaryjnym zestawiono w poniższej tabeli.

Chłodzenie

Chłodzenie

Grzanie Stop

Stop

Jeżeli korzystanie z pilota jest niemożliwe
Jeżeli baterie pilota zużyły się lub pilot jest niesprawny można użyć pracy
w trybie awaryjnym (uruchamiana przyciskami EMERGENCY OPERATION
na maskownicy).

Dioda trybu ODSZRANIANIA / OCZEKIWANIA (pomarańczowa)
Dioda pracy (zielona)
Przycisk pracy w trybie awaryjnym (grzanie/chłodzenie)
Odbiornik sygnału pilota

•  Każdorazowe wciśnięcie przycisku trybu awaryjnego spowoduje prze-
łączenie trybu pracy.

•  Sprawdź tryb “CHŁODZENIE/GRZANIE” na podstawie świecenia diod
na panelu jednostki. (Dioda pomarańczowa sygnalizuje załączony tryb
przez 5 sekund po wciśnięciu przycisku trybu awaryjnego.)

16

Zielona Pomarańczowa
STOP Pomarańczowa dioda przez 5 sekund

sygnalizuje wciśnięcie przycisku i za-
łączenie trybu pracy, zgodnie z tabelą. 
Następnie powraca do standardowej 
sygnalizacji.

CHŁODZENIE
GRZANIE

Wygaszona  Świeci

Tryb pracy CHŁODZENIE GRZANIE
Nastawa temperatury 24°C 24°C
Obroty wentylatora Wysokie Wysokie
Kierunek nawiewu (góra/dół) Nastawa 1 Nastawa 4 (5)

ON/OFF TEMP.

°C
°C FILTER

10. Konserwacja i czyszczenie

 Uwaga:
• Przed rozpoczęciem czyszczenia, zatrzymaj pracę i odłącz zasila-

nie.
• Jednostki wewnętrzne wyposażone są w filtry oczyszczające zasy-

sane powietrze. Czyść filtry zgodnie z metodami przedstawionymi
na rysunkach obok.
 Uwaga:

• Podczas wyjmowania filtra należy zachować środki ostrożność aby
zapobiec dostaniu się kurzu do oczu. Również, jeżeli wymiana filtra
wymaga wspięcia się na pewną wysokość, zachowaj ostrożność
aby nie spaść.

• Przy wyjmowaniu filtra nie dotykaj metalowych elementów we 
wnętrzu jednostki, może dojść do obrażeń.

1  Używając dwóch rąk, pociągnij oba dolne narożniki kratki wlotowej 
w celu otworzenia maskownicy. Następnie unoś filtr w górę aż do 
momentu gdy zatrzyma się na blokadzie. 

 Chwyć filtr za uchwyty i wyciągnij filtr w górę, a następnie pociągnij 
w dół.
(Dwa filtry – jeden z prawej, drugi z lewej strony jednostki)

 Kratka wlotowa
Filtr

Informuje o konieczności wyczyszczenia filtra.
Wyczyść filtr.
Wyzerowanie wskaźnika Filtra
Dwukrotne wciśnięcie przycisku [FILTER] po wyczyszczeniu filtra spowo-
duje wygaszenie wskaźnika „FILTER” na wyświetlaczu.

Uwaga:
Jeżeli pilot steruje dwoma lub więcej różnego typu jednostkami wewnętrznymi, 

okres czyszczenia będzie różnił się w zależności od typu filtra. Gdy nadejdzie czas
czyszczenia filtra jednostki nadrzędnej, na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „FILTER”. 
Po wygaszeniu symbolu „FILTER”, łączny czas pracy zostanie wyzerowany. 
Wskaźnik „FILTER” wyznacza czas czyszczenia biorąc pod uwagę kryteria

czasowe oraz to, że klimatyzator był użytkowany w zalecanych warunkach 
powietrza. Ponieważ stopień zabrudzenia zależy od warunków środowisko-
wych, dostosuj do nich częstotliwość czyszczenia filtra.
Długość łącznego czasu między okresami czyszczenia filtra zależy od modelu.
Sygnalizacja ta nie jest dostępna dla pilotów bezprzewodowych.

 Czyszczenie filtrów
• Wyczyść filtry używając odkurzacza lub uderzając nimi o stabilny przedmiot,
   wytrzep z nich brud i kurz.
• Jeżeli zabrudzenie jest widoczne, umyj filtr w letniej wodzie. Wypłucz filtry
   dokładnie z detergentów i pozostaw je do wyschnięcia przed ponownym
   zamontowaniem w jednostce.

 Uwaga:
• Nie susz filtrów bezpośrednio na słońcu lub przy użyciu źródła ciepła, np. 
   grzejnika elektrycznego, może to spowodować zniekształcenie filtrów.
• Nie myj filtrów w gorącej wodzie (powyżej 50°C), może to spowodować
   ich zniekształcenie.
• Upewnij się, że filtry są zawsze zamontowane. Używanie klimatyzatora bez 
   zamontowanych filtrów może spowodować nieprawidłowość. B

B

A

A
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Problem
Klimatyzator nie grzeje lub nie chłodzi dostatecznie.

Po uruchomieniu pracy w trybie grzania, ciepłe powietrze nie jest od razu
wydmuchiwane z jednostki wewnętrznej
W trybie grzania, klimatyzator zatrzymuje się przed osiągnięciem nastawio-
nej temperatury.

Kierunek nawiewu zmienia się sam w trakcie pracy lub nie można ustawić
kierunku nawiewu.

Po zmianie kierunku nawiewu, żaluzje poruszają się w górę i w dół do po-
przedniej pozycji zanim ostatecznie zatrzymają się w wybranej pozycji.
Słychać dźwięk przepływającej cieczy lub sporadyczne syczenie.

Słychać trzaski lub skrzypienie.

W pomieszczeniu czuć nieprzyjemny zapach.

Z jednostki wewnętrznej emitowana jest biała mgiełka lub para.

Z jednostki zewnętrznej wydobywa się woda lub para.

Na wyświetlaczu pilota nie pojawia się wskaźnik pracy.
Na wyświetlaczu pilota pojawił się symbol “     ” .

Po ponownym uruchomieniu klimatyzatora, natychmiast po jego wyłącze-
niu, urządzenie nie pracuje, nawet po wciśnięciu przycisku Wł. / Wył.
Klimatyzator rozpoczyna pracę bez wciskania przycisku Wł. / Wył.

Klimatyzator zatrzymuje pracę bez wciskania przycisku Wł. / Wył.

Nie można ustawić programatora za pomocą pilota.

Na wyświetlaczu pilota pojawia się komunikat „PLEASE WAIT” (proszę czekać).
Na wyświetlaczu pilota pojawia się kod błędu.

Słychać dźwięk odprowadzanych skroplin lub obrotów silnika.

Rozwiązanie problemu (jednostka pracuje poprawnie)
Wyczyść filtr (nawiew będzie osłabiony w przypadku brudnego filtra).
Sprawdź nastawę temperatury i ewentualnie dokonaj jej regulacji.
Upewnij się, że wokół jednostki zewnętrznej jest wystarczająca ilość wolnego 
miejsca. Czy wlot i wylot powietrza jednostki wewnętrznej nie są przesłonięte?
Czy okno lub drzwi nie zostały otwarte?
Ciepłe powietrze nie będzie nadmuchiwane do czasu, kiedy jednostka
wewnętrzna nie nagrzeje się wystarczająco.
Jeżeli na zewnątrz panuje niska temperatura oraz wysoka wilgotność, 
na jednostce zewnętrznej może tworzyć się szron. W takim przypadku 
jednostka zewnętrzna uruchomi tryb odszraniania. Normalna praca 
powinna być przywrócona po około 10 minutach.
W trybie chłodzenia, żaluzje automatycznie ustawiają się w pozycji po-
ziomej (w dół) po jednej godzinie od wyboru kierunku nawiewu w dół 
(poziom). Zapobiega to gromadzeniu się wody i skapywaniu jej z żaluzji.
W trybie grzania, żaluzje automatycznie przesuwają się na poziomy 
kierunek nawiewu, kiedy temperatura nawiewanego powietrza jest niska 
lub w czasie trwania trybu odszraniania.
Po zmianie kierunku nawiewu, żaluzje ustawią się w żądanej pozycji po
wykryciu pozycji bazowej.
Dźwięki te można usłyszeć gdy czynnik przepływa w instalacji klimatyza-
tora lub w trakcie zmiany kierunku przepływu czynnika.
Dźwięki te można usłyszeć gdy wewnętrzne części urządzenia ocierają się o sie-
bie w wyniku zmian temperatury powodujących efekt kurczenia i rozszerzania się.
Jednostka wewnętrzna zasysa powietrze zawierające zapachy pocho-
dzące ze ścian, dywanów i mebli oraz odzieży, a następnie wydmuchuje 
je powrotem do pomieszczenia.
Jeżeli temperatura wewnętrzna oraz wilgotność jest wysoka, takie zja-
wiska mogą wystąpić podczas uruchamiania pracy.
W trybie odszraniania, nawiew zimnego powietrza skierowany w dół 
może wyglądać jak mgła.
W trybie chłodzenia woda może tworzyć się i kapać z zimnych elemen-
tów instalacji, łączeń itp.
W trybie grzania, woda może tworzyć się i kapać z wymiennika ciepła.
W trybie odszraniania, woda tworząca się na wymienniku ciepła paruje, 
przez co może być emitowana para.
Włącz zasilanie, na wyświetlaczu pilota pojawi się wskaźnik „     ”.
W trakcie sterowania centralnego, na wyświetlaczu pilota pojawi się sym-
bol „      ” oznaczający, że praca klimatyzatora nie może być uruchomio-
na ani zatrzymana za pomocą pilota.
Czekaj około 3 minut.
(Praca została zatrzymana w celu zabezpieczenia klimatyzatora).
Czy został nastawiony programator czasu Wł.?
Wciśnij przycisk Wł. / Wył. aby zakończyć pracę.
Czy klimatyzator jest podłączony do sterownika centralnego?
Skonsultuj się z osobami obsługującymi system sterowania klimatyzacji.
Czy na wyświetlaczu pilota pojawił się wskaźnik „     ”?
Skonsultuj się z osobami obsługującymi system sterowania klimatyzacji.
Czy ustawiono funkcję automatycznego restartu w przypadku awarii zasilania?
Wciśnij przycisk Wł. / Wył. aby zakończyć pracę.
Czy został nastawiony programator czasu Wył.?
Wciśnij przycisk Wł. / Wył. aby ponownie uruchomić pracę.
Czy klimatyzator jest podłączony do sterownika centralnego?
Skonsultuj się z osobami obsługującymi system sterowania klimatyzacji.
Czy na wyświetlaczu pilota pojawił się wskaźnik „      ”?
Skonsultuj się z osobami obsługującymi system sterowania klimatyzacji.
Czy ustawienia programatora są poprawne?
Jeżeli nie można ustawić programatora, na wyświetlaczu pilota widać

WEEKLY
,

SIMPLE AUTO OFFwskaźnik konkretnego programatora:                 ,                 lub 
Trwa wstępna konfiguracja. Poczekaj około 3 minut.
Zadziałanie układu ochronnego zabezpieczającego klimatyzator.
Nie podejmuj się samodzielnie naprawy tego urządzenia.
Natychmiast odłącz zasilanie i skontaktuj się z dystrybutorem. Pamiętaj
o podaniu nazwy modelu klimatyzatora oraz informacji jakie pojawiły się
na wyświetlaczu pilota.
Po zatrzymaniu pracy w trybie chłodzenia, zostanie uruchomiona pompka
skroplin, po czym się zatrzyma. Poczekaj około 3 minut.

11. Wykrywanie i usuwanie usterek
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12. Dane techniczne

11. Wykrywanie i usuwanie usterek
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Rozwiązanie problemu (jednostka pracuje poprawnie)Problem
Poziom emitowanego dźwięku jest wyższy niż w danych technicznych.

Na wyświetlaczu pilota bezprzewodowego nic się nie pojawia, obraz na 
wyświetlaczu jest słabo widoczny lub sygnał nie jest odbierany przez je-
dnostkę pomimo używania pilota w pobliżu odbiornika sygnału.

Dioda pracy na panelu jednostki, obok odbiornika sygnału pilota bezprze-
wodowego – pulsuje.

Na wysokość poziomu dźwięku ma wpływ akustyka specyficznych po-
mieszczeń, zgodnie z poniższą tabelą. Poziom dźwięku będzie wyższy
niż podano w danych technicznych, ponieważ pomiary tych wartości 
dokonano w bezechowym pomieszczeniu.

Wyczerpane baterie.
Wymień baterie i wciśnij przycisk Reset.
Jeżeli po zmianie baterii, wyświetlacz nadal jest pusty, upewnij się, że 
baterie zostały poprawnie załadowane (+ , –).
Uaktywniła się zapobiegawcza funkcja samodiagnostyki klimatyzatora.
Nie podejmuj się samodzielnie naprawy tego urządzenia. 
Natychmiast odłącz zasilanie i skontaktuj się z dystrybutorem. Pamiętaj 
o podaniu nazwy modelu klimatyzatora. 

Pomieszczenia wy-
soko dźwiękochłonne

Studio 
nagraniowe, 

odsłuchowe itp.
3 do 7 dB

Normalne
pomieszczenia

Recepcja, hol
hotelowy itp.

6 do 10 dB

Pomieszczenia
słabo dźwiękochłonne

Biuro, pokój
hotelowy

9 do 13 dB

Przykład
lokalizacji

Poziom dźwięku

Model PKA-RP60KAL PKA-RP71KAL PKA-RP100KAL
Zasilanie (napięcie <V> / częstotliwość <Hz>) ~N/230/50

80.060.060.0>Wk<Nominalny pobór mocy (jednostka wewn.) 
75.034.034.0>A<Nominalny pobór prądu (jednostka wewn.)

Nagrzewnica –––>Wk<
>mm<Wymiary (wysokość) 365
>mm<Wymiary (szerokość) 1170
>mm<Wymiary (głębokość) 295

Wydajność powietrza (Low-Middle-High) <m3 62-32-0222-02-81>nim/
94-54-1454-24-93>Bd< )hgiH-elddiM-woL( Poziom hałasu

Masa netto <kg> 21



 Uwaga: Znak ten obowiązuje w Unii Europejskiej zgodnie 
 z dyrektywą 2002/96/EC Artykuł 10 „Informacja dla
 użytkownika” z Aneksem IV.

Twój produkt MITSUBISHI ELECTRIC jest wykonany z najwyższej jakości materiałów
i komponentów zdatnych do recyclingu i powtórnego wykorzystania. Symbol ten ozna-
cza, że wyposażenie elektryczne i elektroniczne po zakończeniu eksploatacji powinno
zostać oddzielone od pozostałych domowych odpadków. Prosimy o odstawienie niniejsze-
go urządzenia do Twojego lokalnego punktu zajmującego się recyclingiem. Na terenie Unii 
Europejskiej znajdują się wyznaczone punkty zbierające wyeksploatowane urządzenia
elektryczne i elektroniczne. 

P o m ó ż  n a m  c h r o n i ć  ś r o d o w i s k o ,  w  k t ó r y m  ż y j e m y !



PL RG79D344H01
www.mitsubishi-electric.pl
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