
PRZEWODOWY PILOT
ZDALNEGO STEROWANIA

PRZEWODNIK ODNIESIENIA DLA 
UŻYTKOWNIKA

 • Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup tego pilota zdalnego 
sterowania.

 • W tej instrukcji zamieszczono środki ostrożności, których przestrzeganie 
jest wymagane w celu prawidłowej eksploatacji produktu.
Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy uważnie 
zapoznać się z treścią tej instrukcji i upewnić się, że 
wszystkie informacje w niej zawarte zostały zrozumiane.  
Po przeczytaniu należy zachować tę instrukcję, umieszczając ją w łatwo 
dostępnym miejscu. 
W przypadku zmiany użytkownika produktu w przyszłości należy 
koniecznie przekazać mu tę instrukcję.

BRC073A1
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Informacje o tym dokumencie
Czytelnik docelowy
Użytkownik końcowy

Zestaw dokumentacji
Niniejszy dokument jest częścią zestawu dokumentacji. Pełen zestaw składa się z następujących 
elementów:

Dokument Zawiera... Format

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcje instalacji i obsługi Papierowa (w pudełku)

Przewodnik odniesienia dla 
instalatora

Przygotowanie instalacji, 
dane techniczne, dane 
odniesienia,…

Pliki w formacie cyfrowym 
dostępne pod adresem http://
www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-
information/

Przewodnik odniesienia dla 
użytkownika

Szczegółowe instrukcje krok 
po kroku oraz informacje 
dotyczące podstawowej 
i zaawansowanej obsługi

Najnowsze wersje dostarczonej dokumentacji mogą być dostępne na regionalnej stronie internetowej 
firmy Daikin lub u przedstawiciela handlowego.
W celu uzyskania szczegółowych instrukcji patrz nagrania instruktażowe dla instalatorów, dostępne 
na stronie http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/. W celu uzyskania 
szczegółowych informacji na temat podłączenia złącza S21 patrz nagrania instruktażowe dla 
instalatorów dot. sterownika on-line Daikin.
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Oryginał instrukcji opracowano w języku angielskim. Instrukcje we wszystkich pozostałych językach 
są tłumaczeniami instrukcji oryginalnej.
Tego urządzenia nie powinny używać osoby, w tym dzieci, o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub 
umysłowej, ani osoby bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba że nad ich bezpieczeństwem będzie 
czuwała osoba za nie odpowiedzialna, która będzie udzielać.im instrukcji na temat korzystania z urządzenia.
Dzieci należy pilnować, tak by nie bawiły się urządzeniem.

Należy uważnie przeczytać niniejszy rozdział Środki ostrożności przed 
zamontowaniem pilota zdalnego sterowania.

 • Niniejsza instrukcja dzieli środki ostrożności na OSTRZEŻENIA i OSTROŻNIE. 
W sekcjach oznaczonych w ten sposób znajdują się informacje dotyczące bezpieczeństwa. 
Należy przestrzegać wszystkich środków ostrożności podanych poniżej.

OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować obrażenia 
ciała lub śmierć. 

OSTROŻNIE
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować uszkodzenie 
mienia lub obrażenia ciała, które mogą, w zależności od 
okoliczności, okazać się bardzo poważne w skutkach. 

 • W instrukcji użyto oznaczeń następującymi piktogramami.

Postępowanie zabronione. Należy postępować wg podanych 
instrukcji.

Należy pamiętać o uziemieniu 
urządzenia.

Pod żadnym pozorem nie zbliżaj 
mokrych rąk.

Pod żadnym pozorem nie dopuszczaj 
do kontaktu z wodą i wilgocią.

 �Informacje na temat pilota

OSTRZEŻENIE
 • Pilota zdalnego sterowania nie należy instalować samodzielnie.
Wykonanie instalacji w sposób nieprawidłowy może powodować porażenie prądem 
elektrycznym lub pożar. 
Należy skontaktować się z dealerem firmy Daikin.

 • Nie należy dokonywać modyfikacji ani napraw pilota zdalnego sterowania 
samodzielnie.
Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar. 
Należy skontaktować się z dealerem firmy Daikin.

 • Nie należy instalować ani zmieniać dotychczasowego miejsca instalacji 
pilota zdalnego sterowania samodzielnie.
Wykonanie instalacji w sposób nieprawidłowy może powodować porażenie prądem 
elektrycznym lub pożar.  
Należy skontaktować się z dealerem firmy Daikin.

 • Nie należy używać materiałów palnych (np. lakierów do włosów ani 
środków owadobójczych) w pobliżu produktu.
Nie czyścić produktu rozpuszczalnikami organicznymi takimi jak rozpuszczalniki do farb. 
Korzystanie z rozpuszczalników organicznych może powodować uszkodzenie produktu, 
porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

Środki ostrożności
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OSTROŻNIE
 • Nie należy bawić się urządzeniem ani jego pilotem zdalnego sterowania. 
Przypadkowe uruchomienie przez dzieci może skutkować osłabieniem organizmu 
i pogorszeniem stanu zdrowia. 

 • Nie wolno rozmontowywać pilota zdalnego sterowania.
Dotykanie wewnętrznych części może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub 
pożar. 
Należy skontaktować się z dealerem firmy Daikin lub autoryzowanym podwykonawcą 
w celu przeprowadzenia przeglądów wewnętrznych urządzenia i regulacji.

 • Aby uniknąć porażenia prądem, nie należy obsługiwać jednostki 
mokrymi rękami. 

 • Nie należy myć pilota zdalnego sterowania pod wodą.
Może to spowodować wystąpienie prądu upływowego i skutkować porażeniem prądem 
elektrycznym lub pożarem.

 • Nie należy pozostawiać panelu sterowania bez nadzoru, gdy występuje 
zagrożenie jego zamoczenia.
W przypadku przedostania się do pilota zdalnego sterowania wody istnieje ryzyko 
wystąpienia prądu upływowego i uszkodzenia podzespołów elektronicznych.

 �Jednostka wewnętrzna, jednostka zewnętrzna

OSTRZEŻENIE
 • Należy pamiętać o tym, że długotrwałe, bezpośrednie oddziaływanie 
zimnego lub ciepłego powietrza z klimatyzatora, a także oddziaływanie 
powietrza zbyt zimnego albo zbyt gorącego, może spowodować 
osłabienie organizmu i przeziębienie. 

 • Nie wolno wkładać palców, prętów ani innych przedmiotów do wlotu 
lub wylotu powietrza.
Dotknięcie szybko obracających się łopatek wentylatora może być przyczyną obrażeń. 

 • W przypadku instalacji akcesoriów należy skontaktować się 
z wykwalifikowanym personelem; należy zwrócić uwagę, aby 
stosować wyłącznie akcesoria zalecane przez producenta.
W przypadku powstania wad wskutek wykonania prac instalacyjnych na własną rękę 
może dojść do wycieków wody, porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. 

 • Nie należy używać tego produktu w atmosferze zanieczyszczonej parami 
oleju, np. oleju spożywczego lub maszynowego.
Opary oleju mogą być przyczyną pękania urządzenia, porażenia elektrycznego lub 
pożaru.

 • Nie należy używać produktu w miejscach zadymionych, takich jak 
kuchnie, ani w miejscach gromadzenia się gazów palnych, żrących lub 
pyłów metalicznych.
Korzystanie z tego produktu może powodować pożar lub problemy z produktem.

Pozycje, których należy ściśle przestrzegać
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Pozycje, których należy ściśle przestrzegać

OSTRZEŻENIE
 • W wypadku wycieku czynnika chłodniczego należy dołożyć wszelkich 
starań, aby nie doszło do pożaru.
Jeśli klimatyzator nie działa prawidłowo, tj. nie wytwarza chłodu lub ciepła, przyczyną może 
być ubytek czynnika chłodniczego. W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się 
z dealerem. Czynnik chłodniczy używany w klimatyzatorze jest bezpieczny i w normalnych 
warunkach nie wycieka z jednostki. Jednak w razie wycieku kontakt z płomieniem pieca, 
grzałką lub kuchenką może skutkować wytworzeniem szkodliwych oparów. Do momentu 
potwierdzenia przez wykwalifikowanego specjalistę faktu zakończenia napraw elementów, 
z których nastąpił wyciek, nie należy korzystać z klimatyzatora. 

 • W przypadku korzystania z przerywacza obciążenia zaopatrzonego 
w bezpiecznik należy upewnić się, że moc bezpiecznika jest właściwa.
Zastosowanie zwykłego przewodnika może spowodować usterki w działaniu lub pożar.

 • Nie należy używać bezpiecznika zasilania do uruchamiania lub 
zatrzymywania klimatyzatora.
Nieprzestrzeganie tej zasady może skutkować pożarem lub wyciekami wody. 
Ponadto, w przypadku włączenia funkcji kompensacji awarii zasilania może dojść 
do gwałtownego uruchomienia się wentylatora, co może skutkować obrażeniami.

 • Należy pamiętać o uziemieniu jednostki.
Uziemienia nie wolno wykonywać za pośrednictwem rury, przewodu piorunochronu 
lub uziemienia instalacji telefonicznej. Nieprawidłowe uziemienie może spowodować 
porażenie prądem elektrycznym lub pożar. Przepięcia pochodzące od wyładowań 
atmosferycznych lub z innych źródeł mogą uszkodzić klimatyzator.

 • Jeśli klimatyzator jest uszkodzony (wydobywa się z niego zapach 
spalenizny itp.), należy wyłączyć zasilanie jednostki i skontaktować 
się z lokalnym dealerem.
Kontynuowanie pracy w takich okolicznościach może być przyczyną problemów, 
porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. 

 • W celu uzyskania wskazówek co do postępowania w razie wycieku 
czynnika chłodniczego należy skonsultować się z lokalnym dealerem.
Jeśli klimatyzator ma być zainstalowany w niewielkim pomieszczeniu, niezbędne jest 
zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnego stężenia czynnika chłodniczego 
w razie jego wycieku. 
Niewypełnienie tego zalecenia może doprowadzić do wypadku wskutek niedoboru tlenu 
w powietrzu. 

 • Należy zainstalować wyłącznik prądu upływowego.
Brak detektora prądu upływowego może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym 
lub pożaru.

 • W przypadku zamoczenia klimatyzatora, np. wskutek katastrofy naturalnej, 
takiej jak powódź lub tajfun, należy skontaktować się z dealerem.
W takim przypadku nie wolno włączać klimatyzatora, gdyż grozi to porażeniem prądem 
elektrycznym, uszkodzeniem jednostki lub pożarem.

 • Należy upewnić się, że zasilanie klimatyzatora odbywa się za 
pośrednictwem osobnego, dedykowanego obwodu.
Korzystanie z innych źródeł zasilania może powodować gromadzenie się ciepła, 
pożar lub uszkodzenie sprzętu.
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Pozycje, których należy ściśle przestrzegać

OSTROŻNIE
 • Po dłuższej eksploatacji należy sprawdzić, czy podstawa i mocowanie 
jednostki nie uległy uszkodzeniu.
Dalsza eksploatacja jednostki może bowiem skutkować upadkiem urządzenia, co może 
spowodować obrażenia.

 • Nie wolno zezwalać dzieciom na wspinanie się na jednostkę zewnętrzną; 
nie należy też kłaść na nim innych przedmiotów.
Upadek lub ześlizgnięcie może skutkować obrażeniami.

 • Nie należy blokować wlotów ani wylotów powietrza.
Utrudniony przepływ powietrza może być przyczyną niedostatecznej wydajności lub 
innych problemów.

 • Aby uniknąć obrażeń, nie należy dotykać wlotów powietrza ani żeber 
aluminiowych jednostki.

 • Nie należy zdejmować osłony wentylatora jednostki zewnętrznej. 
Wentylator urządzenia pracuje na bardzo wysokich obrotach, co w razie kontaktu grozi 
obrażeniami ciała. Zadaniem osłony jest zabezpieczanie przed dotknięciem wentylatora.

 • Nie umieszczać bezpośrednio pod jednostką wewnętrzną ani zewnętrzną 
przedmiotów wrażliwych na wilgoć.
W pewnych warunkach skraplanie się wilgoci na jednostce głównej lub przewodach czynnika 
chłodniczego, zanieczyszczenie filtru powietrza albo zablokowanie odpływu skroplin może 
spowodować skapywanie wody, powodując zanieczyszczenie lub uszkodzenie tych przedmiotów.

 • W pobliżu jednostki nie należy umieszczać pojemników z wodą (takich 
jak np. wazony), gdyż grozi to porażeniem elektrycznym lub pożarem.

 • Klimatyzatora nie należy używać do celów niezgodnych z jego 
przeznaczeniem.
Klimatyzatora nie należy używać do chłodzenia aparatury precyzyjnej, żywności, roślin, 
zwierząt ani dzieł sztuki, ponieważ może to niekorzystnie wpłynąć na ich wygląd, jakość 
i/lub żywotność.

 • Nie należy ustawiać urządzeń z odkrytym płomieniem w miejscach 
wystawionych na działanie strumienia powietrza z klimatyzatora, 
ponieważ może on ujemnie wpływać na spalanie w palniku.

 • Nie umieszczać grzejników bezpośrednio pod jednostką, gdyż unoszące 
się ciepło może powodować deformację jednostki.

 • Należy upewnić się, że dzieci, rośliny i zwierzęta nie są wystawione 
bezpośrednio na oddziaływanie strumienia powietrza z jednostki, może 
to bowiem mieć niepożądane skutki. 

 • Nie umieszczać łatwopalnych pojemników, takich jak puszki z aerozolem, 
w odległości 1 m od otworu wylotu powietrza z urządzenia.
Pojemniki mogą eksplodować wskutek oddziaływania ciepłego powietrza 
wydobywającego się z jednostki wewnętrznej lub zewnętrznej.
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Pozycje, których należy ściśle przestrzegać

OSTROŻNIE
 • Klimatyzatora nie wolno montować w miejscu, w którym istnieje ryzyko 
wycieków gazów palnych.
W razie wycieku gazu gromadzenie się go w otoczeniu klimatyzatora może stwarzać 
zagrożenie pożarem.

 • Nie należy siadać ani stawać na niestabilnych powierzchniach podczas 
obsługi czy konserwacji klimatyzatora.
Niestabilna platforma może być przyczyną obrażeń.

 • Nie należy dotykać silnika podczas wymiany filtra.
Silnik może być bardzo gorący i spowodować poparzenia.

 • Nie myć klimatyzatora wodą, ponieważ może to skutkować porażeniem 
elektrycznym lub doprowadzić do pożaru. 

 • Od czasu do czasu należy dokonać wentylacji.
Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z klimatyzatora z innymi 
urządzeniami grzewczymi. 
Niewystarczająca wentylacja może spowodować niedobór tlenu.

 • Należy zawsze zatrzymać pracę klimatyzatora i WYŁĄCZYĆ bezpiecznik 
zasilania na czas czyszczenia.
W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń.

 • Nie należy myć jednostek wewnętrznych ani zewnętrznych samodzielnie. 
Należy skontaktować się z dealerem firmy Daikin.
Niewłaściwy sposób czyszczenia lub nieprawidłowy detergent mogą spowodować 
uszkodzenie części plastikowych jednostki wewnętrznej lub spowodować wycieki wody. 
Co więcej, może dojść do awarii, wytwarzania się dymu lub zapłonu wskutek kontaktu 
części elektrycznych lub silnika w jednostce wewnętrznej z detergentem lub wodą.

 • Nie umieszczać obiektów w bezpośrednim sąsiedztwie jednostki 
zewnętrznej i nie dopuszczać, aby liście i inne zanieczyszczenia 
gromadziły się wokół jednostki.
Liście stanowią schronienie dla małych zwierząt, które mogą wejść do jednostki. 
Po wejściu do jednostki w wyniku kontaktu zwierząt z częściami elektrycznymi może 
dojść do uszkodzeń, powstania dymu lub pożaru.

 • Należy zamocować jednostki w sposób pewny.
Jeśli jednostki nie zostaną zamontowane w sposób pewny, mogą spaść lub ulec 
poluzowaniu, powodując obrażenia.

 • Należy zamontować wąż na skropliny, aby zapewnić skuteczny odpływ 
skroplonej wody.
Jeśli podczas pracy klimatyzatora instalacja odprowadzania skroplin nie działa prawidłowo, 
może dojść do zablokowania w wyniku nagromadzenia się w przewodach rurowych 
zanieczyszczeń. 
Może to spowodować wycieki wody z jednostki wewnętrznej. W przypadku emisji podczas 
eksploatacji nietypowych dźwięków klimatyzator należy zatrzymać i skonsultować się 
z dealerem. 
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Nazwy i funkcje

 2.  Przycisk prędkości 
wentylatora/kierunku 
nawiewu

 3.  Przycisk Menu/
Wprowadzanie

 8.  Przycisk WŁĄCZONE/
WYŁĄCZONE

10.  Przycisk Anuluj

 9.  Lampka pracy

11.  Ekran LCD 
(z podświetleniem)

 4.  Przycisk W górę 
 5.  Przycisk W dół 
 6.  Przycisk W prawo 
 7.  Przycisk W lewo 

 1.  Przycisk wyboru trybu 
pracy

Funkcje inne niż podstawowe elementy obsługi (tj. przycisk WŁĄCZONE/
WYŁĄCZONE, wybór trybu pracy, prędkość wentylatora, kierunku góra/
dół oraz nastawa temperatury) są ustawiane z ekranu menu. 
  UWAGA  
• Nie należy instalować pilota zdalnego sterowania w miejscach narażonych 

na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.  
W przeciwnym wypadku może dojść do odbarwienia ekranu LCD, wskutek 
czego nic nie będzie wyświetlane.

• Nie należy ciągnąć ani skręcać przewodu pilota zdalnego sterowania.  
Może to doprowadzić do wyświetlenia usterek na pilocie zdalnego sterowania.

• Nie należy naciskać przycisków pilota zdalnego sterowania twardymi, ostro 
zakończonymi przedmiotami.  
Może to doprowadzić do awarii lub uszkodzenia pilota zdalnego sterowania.
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Nazwy i funkcje

1. Przycisk wyboru trybu pracy
 • Służy do wybierania trybu pracy stosownie 
do preferencji. (Patrz "Chłodzenie/
ogrzewanie/nawiew/osuszanie/tryb 
automatyczny" na stronie 13)

 • Dostępne tryby mogą różnić się w 
zależności od podłączonego modelu.

2. Przycisk prędkości wentylatora/
kierunku nawiewu
 • Służy do zmiany prędkości wentylatora 
i kierunku nawiewu. (Patrz "Chłodzenie/
ogrzewanie/nawiew/osuszanie/tryb 
automatyczny" na stronie 13)

 • Dostępne prędkości wentylatora oraz 
kierunki nawiewu mogą różnić się 
w zależności od podłączonego modelu.

3. Przycisk Menu/Wprowadzanie
 • Ten przycisk jest domyślnie włączony. 

Aby wyłączyć, patrz "Włącz/wyłącz przycisk 
Menu/Wprowadzanie i Anuluj" na stronie 12.

 • Służy do wyświetlania menu głównego lub 
przechodzenia do wybranej pozycji (patrz 
"Omówienie pozycji menu głównego" na 
stronie 20).

4. Przycisk W górę  
 • Służy do podnoszenia ustawionej temperatury.
 • Następny element w górnej części zostanie 
podświetlony. 
(Należy kontynuować naciskanie tego 
przycisku w celu przejścia przez wartości 
lub pozycje).

 • Służy do zmiany wybranej pozycji.

5. Przycisk W dół  
 • Służy do obniżania ustawionej temperatury.
 • Następny element w dolnej części zostanie 
podświetlony. 
(Należy kontynuować naciskanie tego 
przycisku w celu przejścia przez wartości 
lub pozycje).

 • Służy do zmiany wybranej pozycji.

6. Przycisk W prawo  
 • Służy do podświetlania następnych 
elementów po prawej stronie.

 • Wyświetlana zawartość jest zmieniana 
na następny ekran.

7. Przycisk W lewo  
 • Służy do podświetlania następnych 
elementów po lewej stronie.

 • Wyświetlana zawartość jest zmieniana 
na poprzedni ekran.

8. Przycisk WŁĄCZONE/
WYŁĄCZONE
 • Naciśnij, aby uruchomić lub zatrzymać 
klimatyzator.

9. Kontrolka sygnalizacyjna pracy 
(zielona)

 • Ta kontrolka świeci, gdy urządzenie działa.
 • Ta lampka nie świeci się, gdy jednostka jest 
WYŁĄCZONA.

 • Kontrolka miga w przypadku wystąpienia 
błędu lub konfliktu trybu.

10. Przycisk Anuluj
 • Ten przycisk jest domyślnie włączony. 
Aby wyłączyć, patrz "Włącz/wyłącz przycisk 
Menu/Wprowadzanie i Anuluj" na 
stronie 12.

 • Służy do powracania do poprzedniego 
ekranu.

11. Ekran LCD (z podświetleniem)

 • Podświetlenie będzie działać przez około 
30 sekund po naciśnięciu jednego 
z przycisków. 

 • Działania powiązane z przyciskami, 
z wyjątkiem przycisku WŁĄCZONE/
WYŁĄCZONE nie są wykonywane, 
gdy podświetlenie nie jest włączone.
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Nazwy i funkcje

Wyświetlacz LCD
 • Dostępne są cztery metody wyświetlania na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym (LCD). 
Standardowe wyświetlanie, które używane jest domyślnie, oraz Szczegółowe 
wyświetlanie. Nie ma również możliwości użycia wyłącznie trybu Ikona lub Ikona 
i Tekst (patrz Przewodnik odniesienia dla instalatora).

 • Aby zmienić aktywną metodę wyświetlania, wybierz żądaną metodę wyświetlania 
na ekranie Metoda wyświetlania (patrz "Wyświetlacz" na stronie 35).

 • Wyświetlona zawartość ekranu będzie zmieniać się odpowiednio do trybu pracy 
podłączonych modeli. (np. gdy klimatyzator znajdzie się w trybie ogrzewania, będzie 
wyświetlany następujący ekran).

  Wyświetlacz standardowy  

Z ikonami (domyślny) Z ikonami i tekstem

28°C 
 

5

7

4

6
8

3
2

1

28°C 
 

Grz. 

Błąd: Naciśnij przycisk Menu5

7

4

6
8

3
2

1 Ustaw

  Wyświetlacz szczegółowy  

 �Poza elementami widocznymi na ekranie standardowym na 
wyświetlaczu szczegółowym wyświetlany jest zegar oraz 
szczegółowe pozycje do wyboru.

Z ikonami Z ikonami i tekstem

10

9

11:03
4

Pią

10

9
Pią11:03

3

4

11 
Grz. 

2

T.wewn.Ustaw

Błąd: Naciśnij przycisk Menu



Przewodnik odniesienia dla użytkownika BRC0731A1

11 4P392226-1 - 2014.11

Nazwy i funkcje

   (SkyAir i VRV)1. Tryb pracy
 • Wskazuje bieżący tryb pracy.

Tryb pracy

Chłodzenie Ogrzewanie
Auto 

(Ogrzewanie)

Wentylator Osuszanie Auto (Chłodzenie)

2. Pr. went.  
(patrz "Chłodzenie/ogrzewanie/nawiew/
osuszanie/tryb automatyczny" na 
stronie 13)

 • Określa prędkość wentylatora ustawioną 
dla klimatyzatora.

 • Obroty wentylatora nie będą wyświetlane, 
jeśli klimatyzator nie dysponuje funkcją 
sterowania obrotami wentylatora.

3. Ekran kierunku nawiewu
 • Wyświetlany tylko wtedy, gdy klimatyzator 
pracuje.

 • Wskazuje kierunek nawiewu ustawiony 
dla klimatyzatora.

 • Możliwe kierunki zależą od typu jednostki 
wewnętrznej.

4. Wyświetlacz nastawy/obniżania 
temperatury 
(patrz "Obniżanie" na stronie 18)

 • Gdy jednostka jest WŁĄCZONA, 
wyświetlana jest temperatura ustawiona dla 
klimatyzatora.

 • Gdy jednostka jest WYŁĄCZONA i obniżanie 
jest wyłączone, wyświetlana jest temperatura 
ustawiona dla klimatyzatora.

 • Gdy jednostka jest WYŁĄCZONA i obniżanie 
temperatury jest aktywne, wyświetlana jest 
temperatura ustawiona dla funkcji obniżania 
(za pomocą mniejszych cyfr).

5. Błąd " "  
(patrz "Wyświetlacz kodów awarii" na 
stronie 42)

 • Oznacza błąd jednostki.

6. Timer włączony " " 
(Patrz "Timer WYŁ." na stronie 28 
i "Harmonogram" na stronie 29).

 • Oznacza, że włączono harmonogram lub 
wyłącznik czasowy.

7. W przypadku centralnego 
sterowania " "
 • Oznacza, że klimatyzator znajduje się pod 
nadzorem urządzeń sterowania 
centralnego (akcesoria opcjonalne), zaś 
obsługa systemu za pośrednictwem pilota 
zdalnego sterowania jest niemożliwa.

8. Obniżenie temperatury "  "  
(patrz "Obniżanie" na stronie 18)

 • Ikona obniżania temperatury miga, gdy 
urządzenie jest włączone i jest sterowane 
funkcją obniżania temperatury.

9. Zegar (12/24-godzinny czasu 
rzeczywistego) (patrz "Zegar i Kalendarz" 
na stronie 38)

 • Oznacza, że zegar jest ustawiony.
 • Jeśli nie ustawiono zegara, zostanie 
wyświetlony symbol " -- : -- ".

10. Szczegółowy wybór 
(patrz "Tryb wyświetlania" na 
stronie 35)

 • Wyświetlany, gdy wybrano tryb 
szczegółowego wyświetlania.

 • Domyślnie nie są wybrane żadne 
pozycje szczegółowe.

11. Problem z timerem " "
 • Oznacza, że konieczne jest ponowne 
ustawienie zegara.

 • Włącznik czasowy nie będzie działać, o ile 
zegar nie zostanie ponownie ustawiony.
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1 1/2
Kierunek nawiewu
Oszczędność energii
Harmonogram
Informacje o konserwacji
Konfiguracja
Bieżące ustawienia

UstawienieZatw.

Menu Główne  • Wyświetl Menu Główne. 
(Patrz "Modyfikowanie głównego menu" 
na stronie 22).

 • Naciśnij przyciski  (Góra/Dół), aby 
wybrać opcję  Harmonogram  i naciśnij 
przycisk Menu/Wprowadzanie.

2 NieTak

Harmonogram
Zegar nie został ustawiony.
Czy chcesz ustawić go teraz?

UstawienieZatw.

 0:00
Środa

1Dzień
1Miesiąc
2014Rok

Ustawienie

Data i czas

Zatw.

 • Naciśnij przyciski   (Góra/Dół), aby 
wybrać opcję  Tak  i naciśnij przycisk Menu/
Wprowadzanie.

 • Zostanie wyświetlony ekran Data i czas.
 • Ustaw bieżący rok, miesiąc, dzień i godzinę. 
(Patrz "Zegar i Kalendarz" na stronie 38).

Uwaga
 • Przed ustawieniem harmonogramu 
konieczne jest ustawienie zegara.

 • Jeśli zegar nie został ustawiony, zostanie 
wyświetlony ekran podobny do ekranu po 
lewej.

Sposób obsługi

Funkcje pilota 
zdalnego sterowania

Obsługa urządzenia

Przyciski należy obsługiwać 
zgodnie z procedurą.

Wyświetlanie 
przycisków

Wyświetla pozycje 
obsługiwanych 
przycisków.

Wyświetlanie 
ekranów

Ekrany wyświetlane 
na pilocie zdalnego 
sterowania podczas 
pracy.

Włącz/wyłącz przycisk Menu/Wprowadzanie 
i Anuluj 

Domyślnie przyciski Menu/Wprowadzania i Anulowania są aktywne.Sposób obsługi

1 
2

2
2
2

1
 • Aby włączyć/wyłączyć przycisk Menu/
Wprowadzanie i Anuluj, należy trzymać 
wciśnięty przycisk  (Prawo) na ekranie 
podstawowym.

2 2

2
2
2

1

 • Naciśnij 3 przyciski jednocześnie, 
trzymając naciśnięty przycisk  
(Prawo).

Podstawowa metoda obsługi
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Chłodzenie/ogrzewanie/nawiew/osuszanie/tryb 
automatyczny

1 28°C 

 • Należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk wyboru 
trybu pracy aż do przejścia do wybranego trybu 
(chłodzenie, ogrzewanie, tylko wentylacja, 
osuszanie lub automatyczny).

Uwaga
• Niedostępne tryby pracy nie są wyświetlane.
• Jeśli klimatyzator jest modelem tylko chłodzącym, możliwy jest 

tylko wybór trybu chłodzenia, osuszania lub tylko wentylacji.

2  • Naciśnij przycisk WŁ/WYŁ. 
Kontrolka pracy (zielona) zapali się 
i klimatyzator zacznie działać.

3 28°C 

 • Ustawiona temperatura zwiększy się 
o 1°C, gdy zostanie naciśnięty przycisk 

 (Góra), oraz zmniejszona o 1°C, gdy 
zostanie naciśnięty przycisk  (Dół).

Uwaga
Ustawienie temperatury nie jest możliwe w trybie osuszania lub 
tylko wentylacji.

4 28°C 

 • Aby zmienić prędkość wentylatora lub 
kierunek nawiewu, naciśnij przycisk 
prędkości wentylatora/kierunku nawiewu.

Zatw.

Zat. ruch.

UstawienieZatw.

Poziom/kierunek nawiewu
poziom Kierunek1

Po. 1 (N)

 • Aby wybrać ustawienie prędkości wentylatora 
lub kierunku nawiewu, naciśnij przyciski  .

 • Naciśnij przyciski  (Góra/Dół), aby 
wybrać żądany poziom lub pozycję.

Sposób obsługi
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Wysoka Średnia-wysoka

Auto Średnia

Średnia-niskaNiska Uwaga
• Ze względu na ochronę podzespołów mechanicznych, 

klimatyzator może znajdować się w trybie automatycznego 
sterowania obrotami wentylatora.

• Klimatyzator może znajdować się w trybie automatycznego 
sterowania obrotami wentylatora zgodnie z temperaturą 
w pomieszczeniu.

• Wentylator może również zatrzymać się natychmiast – nie 
oznacza to jednak usterki.

• Wprowadzenie zmiany prędkości wentylatora może potrwać 
pewien czas.

• W trybie automatycznego nawiewu prędkość wentylatora 
regulowana jest automatycznie, stosownie do nastawy 
i temperatury w pomieszczeniu.

Zatw. UstawienieUstawienieZatw.

Zat. ruch.

Poziom/kierunek nawiewu
poziom Kierunek1

Po. 1 (N)

 • Przy wybranym kierunku nawiewu wybierz żądany kierunek 
nawiewu za pomocą przycisków  Ruchoma  lub  Zat. ruch.  za 
pomocą przycisków   
(Góra/Dół).

Zatw. UstawienieUstawienieZatw.

poziom

Poziom/kierunek nawiewu

Kierunek1
RuchomaPo. 1 (N)

Ustawienie kierunku  
nawiewu (góra/dół) 

Uwaga
• Kierunki nawiewu wyświetlane są na ekranie w następujący 

sposób:

Kierunek w górę/w dół Kierunek lewy/prawy

 • Wybór opcji  Ruchoma  wywoła ruch wahadłowy kierownic 
nawiewu.

 • Po wybraniu  Zat. ruch. , kierownice kierunku nawiewu 
pozostają w pozycji, w jakiej były w chwili naciśnięcia przycisku 
menu/potwierdzania.

Uwaga
• Aby mienić kierunek nawiewu w lewo/w prawo, patrz "Zmiana 

kierunku nawiewu" na stronie 23.
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5  • Po ponownym naciśnięciu przycisku WŁ/
WYŁ, klimatyzator zatrzyma pracę, a lampka 
pracy zostanie WYŁĄCZONA.

Uwaga
• Gdy system zostanie zatrzymany w trybie ogrzewania, 

wentylator będzie działał jeszcze przez około 1 minutę, 
aby usunąć szczątkowe ciepło z jednostki wewnętrznej.
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Charakterystyka pracy w trybie chłodzenia
 • Gdy temperatura zewnętrzna jest wysoka, może minąć pewien czas, 
zanim temperatura pomieszczenia osiągnie ustawioną wartość.

Charakterystyka pracy w trybie ogrzewania
Uruchamianie 
pracy

• Tryb ogrzewania wymaga więcej czasu do osiągnięcia ustawionej 
temperatury w porównaniu z systemem w trybie chłodzenia. 
Zaleca się uruchomienie klimatyzatora z wyprzedzeniem, za 
pośrednictwem timera.

Wykonaj poniższe czynności, aby nie dopuścić do obniżenia wydajności 
grzewczej oraz aby wyeliminować podmuchy zimnego powietrza.
Tryb odszraniania • Klimatyzator automatycznie przejdzie w tryb odszraniania, aby 

zapobiec gromadzeniu się szronu na jednostce zewnętrznej, 
co mogłoby spowodować spadek wydajności grzewczej.

• Klimatyzator powróci do normalnej pracy po upływie około 6 do 
8 minut (maks. 10 minut).

• W trybie odszraniania wyświetlana jest temperatura w pobliżu 
temperatury w pomieszczeniu. Może na to mieć wpływ lokalizacja 
urządzenia.

Temperatura 
zewnętrzna 
i wydajność 
grzewcza

• Wydajność grzewcza klimatyzatora spada wraz ze wzrostem 
temperatury zewnętrznej. 
Jeśli efekt ogrzewania jest niewystarczający, zaleca się użycie innego 
urządzenia ogrzewającego wraz z klimatyzatorem. (W przypadku 
użycia urządzenia wykorzystującego spalanie należy regularnie 
wentylować pomieszczenie). 
Nie należy używać urządzeń grzewczych w miejscach, w których są 
one wystawione na działanie podmuchów powietrza z klimatyzatora.

• Klimatyzator działa w oparciu o cyrkulację gorącego powietrza. 
Dlatego nagrzanie pomieszczenia po uruchomieniu klimatyzatora 
może potrwać pewien czas. 
Wentylator jednostki wewnętrznej automatycznie przejdzie do 
najcichszej intensywności nawiewu aż do czasu, gdy temperatura 
wewnętrzna systemu wzrośnie do określonego poziomu.

• Jeśli gorące powietrze gromadzi się pod sufitem, a w dolnych partiach 
pomieszczenia jest chłodno, zalecane jest skorzystanie z urządzenia 
do wymuszania cyrkulacji powietrza. 
W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się 
z dealerem firmy Daikin.
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Program osuszania

Przygotowania
 • Trybu osuszania nie można wybrać, jeśli z braku uprawnień nie jest możliwy wybór trybu 
chłodzenia/ogrzewania za pośrednictwem pilota zdalnego sterowania.

1  • Naciśnij kilkakrotnie przycisk wyboru trybu pracy 
i wybierz tryb osuszania.

Uwaga
W zależności od typu jednostki wewnętrznej tryb osuszania może 
nie być dostępny.

2  • Naciśnij przycisk WŁ/WYŁ. 
Kontrolka pracy zapali się i klimatyzator zacznie 
działać.

Uwaga 
Temperatura i prędkość wentylatora są dobierane automatycznie 
przez klimatyzator. Dlatego temperatura lub prędkość wentylatora 
nie może zostać zmieniona w trakcie działania klimatyzatora.

3  • Aby ustawić kierunek nawiewu, patrz "Kierunek nawiewu" na 
stronie 23.

4  • Po ponownym naciśnięciu przycisku WŁ/WYŁ, 
klimatyzator zatrzyma pracę, a lampka pracy 
zostanie WYŁĄCZONA.

Uwaga
Aby uniknąć wycieku wody lub awarii systemu, nie należy 
WYŁĄCZAĆ zasilania tuż po zatrzymaniu pracy klimatyzatora. 
Należy poczekać przynajmniej 5 minut, aby pompa spustowa 
zakończyła usuwanie pozostałej wody z jednostki wewnętrznej. 

Sposób obsługi
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Charakterystyka pracy w trybie osuszania
W trybie osuszania wilgotność powietrza zostanie obniżona poprzez 
naprzemienne WŁĄCZANIE chłodzenia i WYŁĄCZANIE 
klimatyzatora w celu uniknięcia spadku temperatury.

Uwaga
• Temperatura i prędkość wentylatora są sterowane automatycznie 

i nie można nimi sterować za pomocą pilota zdalnego sterowania.
• Tryb osuszania nie działa, gdy temperatura w pomieszczeniu 

jest za niska.

Obniżanie
Funkcja obniżania temperatury będzie utrzymywać temperaturę pomieszczenia w określonym 
zakresie, gdy pilot zdalnego sterowania będzie WYŁĄCZONY. Jest to wykonywane przez 
tymczasowe uruchomienie klimatyzatora, który został wcześniej WYŁĄCZONY przez użytkownika, 
funkcję harmonogramu lub timer WYŁĄCZENIA.

WYŁ

Ogrzewanie

Chłodzenie

10°C 12°C

33°C 35°C

Na przykład: 
[ Nastawa temperatury obniżenia: chłodzenie 35°C, ogrzewanie 10°C ]
[ Różnica odzysku: chłodzenie -2°C, ogrzewanie +2°C ]

 • Jeśli temperatura wewnętrzna spadnie poniżej 10°C, ogrzewanie zostanie uruchomione 
automatycznie. Jeśli po upływie pół godziny temperatura wzrośnie do 12°C lub bardziej, 
klimatyzator powróci do pierwotnego stanu.

 • Jeśli temperatura wewnętrzna przekroczy 35°C, chłodzenie zostanie uruchomione 
automatycznie. Jeśli po upływie pół godziny temperatura spadnie do 33°C lub bardziej, 
klimatyzator powróci do pierwotnego stanu.

Uwaga
• Ta funkcja jest domyślnie wyłączona. Funkcję tę można włączyć/wyłączyć jedynie na Liście 

opcji f. Eco (patrz "Opcje oszczędzania energii" na stronie 24).
• Różnicę można dostosować w menu Warunek obniżenia (patrz "Warunek obniżenia" na 

stronie 26). 
• Temperaturę funkcji obniżania temperatury można ustawić na ekranie podstawowym, 

gdy jednostka jest wyłączona, lub za pomocą harmonogramu.
• Obniżenie spowoduje WŁĄCZENIE jednostki na przynajmniej 30 minut, chyba że zmieniona 

zostanie nastawa temperatury obniżenia lub jednostka zostanie WŁĄCZONA przyciskiem WŁ/WYŁ.
• Gdy obniżenie WŁĄCZY klimatyzator w trybie Auto, pilot zdalnego sterowania zostanie 

przełączony na tylko chłodzenie lub ogrzewanie, w zależności od tego, które ustawienie będzie 
odpowiednie, oraz wyświetlana będzie tylko dana nastawa temperatury obniżenia.

• Temperatura mierzona jest wewnątrz jednostki klimatyzatora (gdy jednostka jest WYŁĄCZONA). 
Ponieważ w rzeczywistości nie ma przepływu powietrza, zmierzona temperatura wewnątrz jednostki 
klimatyzatora może różnić się (maksymalnie o 3°C) od rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu.
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Podstawowa metoda obsługi

Sposób obsługi
Obniżenia temperatury nie należy włączać w razie instalacji scentralizowanego 
kontrolera poprzez adapter interfejsu KRP928 do klimatyzatora pomieszczeń.

1 
35°C

Ikona obniżenia temperatury " " miga, gdy jednostka jest 
WŁĄCZONA i jest sterowana funkcją obniżenia temperatury.

Prędkości wentylatora nie można zmienić, gdy obniżenie jest 
aktywne, a w konsekwencji prędkość wentylatora nie jest widoczna.
Kierunek nawiewu można zmienić tylko za pomocą menu, gdy 
aktywne jest obniżenie temperatury.

Blokada klawiszy

Sposób obsługi Wyłącz użycie wszystkich przycisków.

1 28°C 

 • Naciskaj przycisk Menu/Wprowadzanie przez 
co najmniej 4 sekundy. (gdy jest włączone 
podświetlenie)

2 Przyciski zostały zablokowane
Przyciśnij przycisk menu przez 
4 s aby anulować

Zatw.

 • Gdy klawisze są zablokowane, wszystkie przyciski 
są wyłączone.

 • Gdy naciśnięty zostanie jeden z przycisków, 
wyświetlony zostanie komunikat po lewej stronie.

3  • Aby anulować blokadę klawiszy, należy 
kontynuować naciskanie przycisku Menu/
Wprowadzanie przez co najmniej 4 sekundy. 
(gdy jest włączone podświetlenie)
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Skrócony spis pozycji menu głównego
 �Omówienie pozycji menu głównego1

Uwaga
• Dostępne pozycje mogą różnić się w zależności od podłączonego modelu.
• W menu wyświetlane są tylko dostępne pozycje.

Ustawienia i pozycje na 
wyświetlaczu Opis Strona 

z opisem

Kierunek nawiewu Zmień kierunek nawiewu.
 • Sterowanie kierownicami kierunku nawiewu 
odbywa się automatycznie: w górę i w dół 
(w lewo i w prawo).

 • Dostępne są kierunku z ruchem 
omiatającym i bez ruchu omiatającego.

 • Ta funkcja nie jest dostępna we wszystkich 
modelach.

23

Oszczędność 
energii(1)

Lista opcji f. Eco Włącz lub wyłącz "Oszczędność energii". 24
Ust. zakresu 
nastawy

Zakres temperatury nastawy można ograniczyć 
dla trybu chłodzenia, ogrzewania i trybu 
automatycznego.

25

Warunek obniżenia Ustaw różnicę temperatury obniżenia, po której 
jednostka przejdzie do stanu WYŁĄCZENIA.

26

Auto zerow. nastawy Zmień nastawę temperatury do ustawionej 
wstępnie nastawy temperatury po pracy przez 
ustawiony okres czasu, nawet jeśli nastawa 
temperatury zostanie zmieniona.
 • Można ustawić czas w zakresie od 30 do 
120 minut w krokach co 30 minut.

27

Timer Wył. System jest wyłączany automatycznie 
po upływie wybranego czasu (po każdym 
uaktywnieniu systemu).
 • Można wybrać wartość z zakresu od 30 
do 180 minut, z krokiem co 10 minut.

28

Harmono-
gram(2)

Włącz/Wyłącz Włącz lub wyłącz funkcję harmonogramu. 29
Ustawienia numeru 
harmonogramu

Wybierz numer aktywnego harmonogramu 
(harmonogram nr 1, 2 lub 3).

30

Wakacje Wybierz dni tygodnia, dla których harmonogram 
będzie wyłączony. Ta funkcja jest używana, gdy 
harmonogram nie musi być aktywny, np. gdy 
użytkownik jest na wakacjach.

31

Ustawienia Wybierz, kiedy tryby pracy mają być 
uruchamiane i/lub zatrzymywane każdego 
dnia tygodnia. Dla każdego dnia można 
wybrać do 5 czynności.

32

1) Ustawień: Obniż., Ust. zakresu nastawy, Warunek obniżenia i Auto zerow. nastawy nie należy używać, gdy podłączony jest centralny 
sterownik poprzez adapter interfejsu KRP928 do klimatyzatora pomieszczeń. 

2) Funkcja harmonogramu może zostać ograniczona w razie instalacji scentralizowanego kontrolera poprzez adapter interfejsu 
KRP928 do klimatyzatora pomieszczeń.
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Skrócony spis pozycji menu głównego

Ustawienia i pozycje na 
wyświetlaczu Opis Strona 

z opisem

Informacje o konserwacji Wyświetla dane kontaktowe serwisu. 34

Konfiguracja Wyświetlacz  • Wyświetlenie: 
Przełącz pomiędzy wyświetlaniem 
standardowym i szczegółowym.

 • Ustawienia wyświetlania szczegółowego:  
Wybierz, czy wyświetlana jest temperatura 
pomieszczenia (w pobliżu jednostki 
wewnętrznej), temperatura zewnętrzna lub nic.

35

Ustawienie 
kontrastu

Dostosuj kontrast wyświetlacza LCD. 37

Ustawienia bieżące Wyświetla listę bieżących ustawień dla 
dostępnych pozycji.

37

Zegar 
i Kalendarz

Data i czas Skonfiguruj ustawienie daty i godziny.
 • Domyślnie czas wyświetlany jest 
w formacie 24H.

 • Dokładność zegara wynosi ±30 sekund 
miesięcznie. 

 • W przypadku awarii zasilania trwającej 
nie dłużej niż 48 godzin zegar kontynuuje 
pracę dzięki zapasowemu źródłu zasilania.

38

Zegar 12H/24H Czas może być wyświetlany w formacie 
12-godzinnym lub 24-godzinnym.

39

Język Wybierz język w zależności od 
zainstalowanego pakietu językowego.

40
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Menu główne
 �Modyfikowanie głównego menu

1 28°C 

Ekran podstawowy

 •  Naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie.

2 
UstawienieZatw.

Kierunek nawiewu
Oszczędność energii
Harmonogram
Informacje o konserwacji
Konfiguracja
Bieżące ustawienia

1/2Menu Główne

Menu główne

 • Zostanie wyświetlone Menu Główne.

  Zostaną wyświetlone instrukcje dotyczące 
manipulowania przyciskami. 

3  • Wybieranie pozycji z Menu Główne.
1.  Naciśnij przyciski  (Góra/Dół), aby wybrać 

żądaną pozycję.
2.  Naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie, 

aby wyświetlić wybrany ekran ustawień.

4  • Aby powrócić do ekranu podstawowego z ekranu 
Menu Główne, naciśnij przycisk Anuluj. 

 Ostrożnie
 • Jeśli podczas wyświetlania Menu Główne przez 5 minut nie zostanie naciśnięty żaden 
przycisk, ekran automatycznie powróci do ekranu podstawowego. 

Sposób obsługi

Modyfikowanie ustawień pozycji menu
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Modyfikowanie ustawień pozycji menu

Kierunek nawiewu
 �Zmiana kierunku nawiewu

Sposób obsługi

1 
UstawienieZatw.

Kierunek nawiewu
Oszczędność energii
Harmonogram
Informacje o konserwacji
Konfiguracja
Bieżące ustawienia

1/2Menu Główne  • Wyświetl Menu Główne (patrz "Modyfikowanie 
głównego menu" na stronie 22)

 • Naciśnij przyciski  (Góra/Dół), aby 
wybrać  Kierunek nawiewu  i naciśnij przycisk 
Menu/Wprowadzanie.

2 Kierunek nawiewu
Kierunek1
Ruchoma

UstawienieZatw.

Kierunek2
Ruchoma

 

Ruchoma

UstawienieZatw.

Kierunek
Kierunek nawiewu

Kierunek2
Ruchoma

Ustawienie kierunku 
nawiewu (góra/dół) 

Ruchoma
Kierunek

Kierunek nawiewu

UstawienieZatw.

Kierunek2
Ruchoma

 
Ustawienie kierunku 

nawiewu (lewo/prawo)
Uwaga: Widoczne 
tylko, gdy dostępne.

 • Wybierz żądany kierunek nawiewu:  
 Ruchoma  lub  Zat. ruch.  za pomocą  
przycisków  (Góra/Dół).

 • Wybierz kierunek Góra/Dół lub Lewo/Prawo 
za pomocą przycisków   (Lewo/Prawo).

 • Naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie, aby 
potwierdzić ustawienia i powrócić do ekranu 
podstawowego.

Uwaga
• Kierunki nawiewu wyświetlane są na ekranie w następujący 

sposób:

Kierunek w górę/w dół Kierunek lewy/prawy

 • Wybór opcji  Ruchoma  wywoła ruch wahadłowy kierownic 
nawiewu. Gdy wybrana zostanie opcja  Ruchoma , wszystkie 
kierunki nawiewu będą widoczne jednocześnie.

 • Po wybraniu  Zat. ruch. , kierownice kierunku nawiewu 
pozostają w pozycji, w jakiej były w chwili naciśnięcia przycisku 
menu/potwierdzania.
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Modyfikowanie ustawień pozycji menu

Ruch kierownic nawiewu powietrza
Gdy aktywne są wymienione poniżej warunki pracy, kierunek nawiewu kontrolowany jest automatycznie. 
Rzeczywista eksploatacja może więc różnić się od wyświetlanej na pilocie zdalnego sterowania.

Warunki pracy
 • Temperatura pomieszczenia jest wyższa niż temperatura ustawiona 
na pilocie zdalnego sterowania (w trybie ogrzewania).

 • W trakcie pracy ciągłej z nawiewem poziomym. 

Uwaga
Tryb ogrzewania obejmuje pracę w trybie automatycznym.

Opcje oszczędzania energii
 �Lista opcji f. Eco

Niektórych funkcji nie należy włączać w razie instalacji scentralizowanego 
kontrolera poprzez adapter interfejsu KRP928 do klimatyzatora pomieszczeń.Sposób obsługi

1 Kierunek nawiewu
Oszczędność energii
Harmonogram
Informacje o konserwacji
Konfiguracja
Bieżące ustawienia

1/2

UstawienieZatw.

Menu Główne
 • Wyświetl Menu Główne. 
(Patrz "Modyfikowanie głównego menu" na 
stronie 22).

 • Naciśnij przyciski  (Góra/Dół), aby wybrać 
ustawienie  Oszczędność energii , a następnie 
naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie.

2 Lista opcji f. Eco
Ust. zakresu nastawy
Warunek obniżenia
Auto zerow. nastawy
Timer Wył.

1/2Oszczędność energii

UstawienieZatw.

 • Naciśnij przyciski  (Góra/Dół), aby wybrać  
ustawienie  Lista opcji f. Eco , a następnie naciśnij 
przycisk Menu/Wprowadzanie.

3 Ust. zakresu nastawy
Warunek obniżenia

Auto zerow. nastawy
Timer Wył.

Lista opcji f. Eco

UstawienieZatw.

: ON
: OFF
: OFF
: OFF

 • Naciśnij przyciski  (Góra/Dół), aby zmienić 
ustawienia na  ON  lub  OFF .

 • Przesuń kursor za pomocą przycisków   
(Lewo/Prawo).

 • Naciśnij ponownie przycisk Menu/Wprowadzanie 
po wprowadzeniu wszystkich zmian. Zostanie 
wyświetlony ekran umożliwiający potwierdzenie.
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Modyfikowanie ustawień pozycji menu

4 
NieTak

Lista opcji f. Eco
Zapisać ustawienia?

UstawienieZatw.

 • Naciśnij przyciski   (Lewo/Prawo), aby wybrać 
ustawienie  Tak .

 • Naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie, aby 
potwierdzić ustawienia i powrócić do ekranu 
podstawowego.

 �Ustawienie zakresu nastawy

1 Lista opcji f. Eco
Ust. zakresu nastawy
Warunek obniżenia
Auto zerow. nastawy
Timer Wył.

Oszczędność energii

UstawienieZatw.

 • Wyświetl Oszczędność energii (Patrz "Lista opcji f. 
Eco" na stronie 24). 

 • Naciśnij przyciski  (Góra/Dół), aby wybrać 
opcję  Ust. zakresu nastawy  i naciśnij przycisk 
Menu/Wprowadzanie.

2 18°C        – 32°C

10°C – 30°C

18°C – 30°C

Ust. zakresu nastawy

UstawienieZatw.

Chł.

Grz.

Auto

 • Naciśnij przyciski  (Góra/Dół), aby zmienić 
ustawienie zakresu nastawy chłodzenia lub 
ogrzewania.

 • Przesuń kursor za pomocą przycisków   
(Lewo/Prawo).

 • Naciśnij ponownie przycisk Menu/Wprowadzanie 
po wprowadzeniu wszystkich zmian. Zostanie 
wyświetlony ekran umożliwiający potwierdzenie.

                         

Uwaga
• Domyślne ograniczenie ustawienia zakresu nastawy to [18°C→32°C] dla chłodzenia, 

[10°C→30°C] dla ogrzewania i [18°C→30°C] dla trybu automatycznego. To ustawienie zakresu 
nastawy jest ustawieniem ogólnym i w wyniku tego jest zawsze aktywne, niezależnie od tego, 
gdy opcja Ust. zakresu nastawy jest włączona, czy wyłączona.

• Domyślne ustawienie zakresu nastawy dla operacji obniżania to [33°C→37°C] dla chłodzenia 
i [10°C→15°C] dla ogrzewania. Tego ustawienia zakresu nastawy nie można zmienić.

3 
NieTak

Ust. zakresu nastawy
Zapisać ustawienia?

UstawienieZatw.

 • Naciśnij przyciski   (Lewo/Prawo), aby 
wybrać ustawienie  Tak .

 • Naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie, aby 
potwierdzić ustawienia i powrócić do ekranu 
podstawowego.

Sposób obsługi
Nie można używać tej funkcji w razie instalacji scentralizowanego kontrolera 
poprzez adapter interfejsu KRP928 do klimatyzatora pomieszczeń.
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Modyfikowanie ustawień pozycji menu

 �Warunek obniżenia

1 Lista opcji f. Eco
Ust. zakresu nastawy
Warunek obniżenia
Auto zerow. nastawy
Timer Wył.

Oszczędność energii

UstawienieZatw.

 • Wyświetl Oszczędność energii (Patrz "Lista opcji f. 
Eco" na stronie 24). 

 • Naciśnij przyciski  (Góra/Dół), aby wybrać 
opcję  Warunek obniżenia  i naciśnij przycisk 
Menu/Wprowadzanie.

2 
-2°C

Różnica odzysku

Chłodz. Grzanie
 +2°C

Warunek obniżenia

UstawienieZatw.

 • Naciśnij przyciski  (Góra/Dół), aby zmienić 
różnicę trybu obniżenia.

 • Przesuń kursor za pomocą przycisków   
(Lewo/Prawo).

 • Naciśnij ponownie przycisk Menu/Wprowadzanie 
po wprowadzeniu wszystkich zmian. Zostanie 
wyświetlony ekran umożliwiający potwierdzenie.

3 
NieTak

Warunek obniżenia
Zapisać ustawienia?

UstawienieZatw.

 • Naciśnij przyciski   (Lewo/Prawo), aby wybrać 
ustawienie  Tak .

 • Naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie, aby 
potwierdzić ustawienia i powrócić do ekranu 
podstawowego.

Uwaga
• Domyślne ograniczenie ustawienia zakresu nastawy to [18°C→32°C] dla chłodzenia, 

[10°C→30°C] dla ogrzewania i [18°C→30°C] dla trybu automatycznego. To ustawienie zakresu 
nastawy jest ustawieniem ogólnym i w wyniku tego jest zawsze aktywne, niezależnie od tego, 
gdy opcja Ust. zakresu nastawy jest włączona, czy wyłączona.

• Domyślne ustawienie zakresu nastawy dla operacji obniżania to [33°C→37°C] dla chłodzenia 
i [10°C→15°C] dla ogrzewania. Tego ustawienia zakresu nastawy nie można zmienić.

Sposób obsługi
Nie można używać tej funkcji w razie instalacji scentralizowanego kontrolera 
poprzez adapter interfejsu KRP928 do klimatyzatora pomieszczeń.
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Modyfikowanie ustawień pozycji menu

 �Auto zerow. nastawy

1 Lista opcji f. Eco
Ust. zakresu nastawy
Warunek obniżenia
Auto zerow. nastawy
Timer Wył.

Oszczędność energii

UstawienieZatw.

 • Wyświetl Oszczędność energii (Patrz "Lista opcji f. 
Eco" na stronie 24). 

 • Naciśnij przyciski  (Góra/Dół), aby wybrać 
opcję  Auto zerow. nastawy  i naciśnij przycisk 
Menu/Wprowadzanie.

2 28 °C
30 min

20°C
30 min

Chłodz.

Grzanie

2/2

Nast. temp.:
Ust. czas: 

Nast. temp.: 
Ust. czas:

Auto zerow. nastawy

UstawienieZatw.

 • Naciśnij przyciski  (Góra/Dół), aby ustawić 
temperaturę nastawy i czas automatycznego 
zerowania nastawy.

 • Przesuń kursor za pomocą przycisków   
(Lewo/Prawo).

 • Naciśnij ponownie przycisk Menu/Wprowadzanie 
po wprowadzeniu wszystkich zmian. Zostanie 
wyświetlony ekran umożliwiający potwierdzenie.

3 
NieTak

Auto zerow. nastawy
Zapisać ustawienia?

UstawienieZatw.

 • Naciśnij przyciski   (Lewo/Prawo), aby wybrać 
ustawienie  Tak .

 • Naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie, aby 
potwierdzić ustawienia i powrócić do ekranu 
podstawowego.

Sposób obsługi
Nie można używać tej funkcji w razie instalacji scentralizowanego kontrolera 
poprzez adapter interfejsu KRP928 do klimatyzatora pomieszczeń.
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 �Timer WYŁ.

1 Lista opcji f. Eco
Ust. zakresu nastawy
Warunek obniżenia
Auto zerow. nastawy
Timer Wył.

UstawienieZatw.

Oszczędność energii  • Wyświetl Oszczędność energii (Patrz "Lista opcji f. 
Eco" na stronie 24). 

 • Naciśnij przyciski  (Góra/Dół), aby wybrać 
opcję  Timer Wył.  i naciśnij przycisk Menu/
Wprowadzanie.

2 
UstawienieZatw.

Timer Wył.

60

Po włączeniu, 
automatycznie 
wyłączy się po

minutach.

 • Użyj przycisków  (Góra/Dół) do ustawienia 
czasu, po którym jednostka zostanie ponownie 
automatycznie wyłączona.  
Wyboru można dokonywać z przyrostem 
co 10 minut, w zakresie od 30 do 180 minut.  
Przytrzymanie przycisku powoduje, że wartość 
jest zmieniana w sposób ciągły.  
Po naciśnięciu przycisku Menu/Wprowadzanie 
zostanie wyświetlony ekran umożliwiający 
potwierdzenie ustawień. 

3 
NieTak

Timer 
Zapisać ustawienia?

UstawienieZatw.

 • Naciśnij przycisk   (Lewo/Prawo), aby wybrać 
ustawienie  Tak .

 • Naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie, aby 
potwierdzić ustawienia i powrócić do ekranu 
podstawowego.

Sposób obsługi
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Harmonogram
 �Włącz/Wyłącz

Sposób obsługi
Funkcja harmonogramu może zostać ograniczona w razie instalacji scentralizowanego 
kontrolera poprzez adapter interfejsu KRP928 do klimatyzatora pomieszczeń.

1 1/2
Kierunek nawiewu
Oszczędność energii
Harmonogram
Informacje o konserwacji
Konfiguracja
Bieżące ustawienia

UstawienieZatw.

Menu Główne  • Wyświetl Menu Główne.   
(Patrz "Modyfikowanie głównego menu" na 
stronie 22).

 • Naciśnij przyciski  (Góra/Dół), aby wybrać 
opcję  Harmonogram  i naciśnij przycisk Menu/
Wprowadzanie.

2 
NieTak

Harmonogram
Zegar nie został ustawiony.
Czy chcesz ustawić go teraz?

UstawienieZatw.

 0:00
Środa

1Dzień
1Miesiąc
2014Rok

Ustawienie

Data i czas

Zatw.

Uwaga
• Przed ustawieniem harmonogramu konieczne 

jest ustawienie zegara.
• Jeśli zegar nie został ustawiony, zostanie 

wyświetlony ekran podobny do ekranu po lewej.

 • Naciśnij przyciski   (Góra/Dół), aby wybrać 
opcję  Tak  i naciśnij przycisk Menu/
Wprowadzanie.

 • Zostanie wyświetlony ekran Data i czas.
 • Ustaw bieżący rok, miesiąc, dzień i godzinę. 
(Patrz "Zegar i Kalendarz" na stronie 38).

3 2/2
Włącz/Wyłącz
Ust. numeru harmonogramu
Wakacje
Ustawienia

Harmonogram

UstawienieZatw.

 • Naciśnij przyciski  (Góra/Dół), aby wybrać 
opcję  Włącz/Wyłącz  i naciśnij przycisk Menu/
Wprowadzanie.

4 
Wyłącz

Harmonogram 
Włącz/Wyłącz 

UstawienieZatw.

 • Naciśnij przyciski  (Góra/Dół), aby wybrać 
opcję  Włącz  lub  Wyłącz .

 • Po naciśnięciu przycisku Menu/Wprowadzanie 
zostanie wyświetlony ekran umożliwiający 
potwierdzenie.

Uwaga
Harmonogram jest włączony. Aby zmodyfikować 
numer wybranego harmonogramu, patrz 
"Ust. numeru harmonogramu" na stronie 30.
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5 
NieTak

Harmonogram
Zapisać ustawienia?

UstawienieZatw.

 • Naciśnij przyciski   (Lewo/Prawo), aby wybrać 
ustawienie  Tak .

 • Naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie, aby 
potwierdzić ustawienia i powrócić do ekranu 
podstawowego.

 �Ust. numeru harmonogramu

1 2/2
Włącz/Wyłącz
Ust. numeru harmonogramu
Wakacje
Ustawienia

Harmonogram

UstawienieZatw.

 • Wyświetl menu Harmonogram. (Patrz "Włącz/
Wyłącz" na stronie 29).

 • Naciśnij przyciski  (Góra/Dół), aby wybrać 
opcję  Ust. numeru harmonogramu  i naciśnij 
przycisk Menu/Wprowadzanie.

2 Harmonogram nr 1

Harmonogram
Ust. numeru harmonogramu

UstawienieZatw.

 • Naciśnij przyciski  (Góra/Dół), aby wybrać 
opcję  Harmonogram nr 1 ,  Harmonogram nr 2  
lub  Harmonogram nr 3 .

 • Po naciśnięciu przycisku Menu/Wprowadzanie 
zostanie wyświetlony ekran umożliwiający 
potwierdzenie.

3 
NieTak

Harmonogram
Zapisać ustawienia?

UstawienieZatw.

 • Naciśnij przyciski   (Lewo/Prawo), aby wybrać 
ustawienie  Tak .

 • Naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie, aby 
potwierdzić ustawienia i powrócić do ekranu 
podstawowego.

Sposób obsługi Można zaprogramować do trzech różnych harmonogramów.
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 �Wakacje

1 Włącz/Wyłącz
Ust. numeru harmonogramu
Wakacje
Ustawienia

Harmonogram 

UstawienieZatw.

 • Wyświetl menu Harmonogram. (Patrz "Włącz/
Wyłącz" na stronie 29).

 • Naciśnij przyciski  (Góra/Dół), aby wybrać 
opcję  Wakacje  i naciśnij przycisk Menu/
Wprowadzanie.

2 
SobPiąCzwŚroWtoPonNie

Wakacje
 Wielokrotny wybór

Harmonogram

UstawienieZatw.

 • Naciśnij przyciski   (Lewo/Prawo), aby wybrać 
żądany dzień.

 • Naciśnij przyciski  (Góra/Dół), aby wyświetlić  
" " w celu ustawienia dnia jako dnia 
świątecznego. 
 

Uwaga
• Jako dni świąteczne można wybrać wiele dni.
• Aby możliwe było ponowne wprowadzenie ustawień harmonogramu dla dnia określonego jako 

świąteczny, konieczne jest uprzednie anulowanie ustawienia dnia jako świątecznego.

3 
SobPiąCzwŚroWtoPonNie

Wakacje
 Wielokrotny wybór

Harmonogram

UstawienieZatw.

 • Naciśnij ponownie przycisk Menu/Wprowadzanie 
po wprowadzeniu wszystkich zmian. Zostanie 
wyświetlony ekran umożliwiający potwierdzenie 
ustawień. 

4 
NieTak

Harmonogram
Zapisać ustawienia?

UstawienieZatw.

 • Naciśnij przycisk   (Lewo/Prawo), aby wybrać 
ustawienie  Tak .

 • Naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie, aby 
potwierdzić ustawienia i powrócić do ekranu 
podstawowego.

Harmonogram nr 1 

Nie

 Świ

UstawienieZatw.

Czas Czyn Chł. Grz. Uwaga
Na ekranie ustawień harmonogramu zostanie 
wyświetlony tekst "Świ" dla dni, które zostały 
ustawione jako dni świąteczne.

Sposób obsługi Harmonogram będzie nieaktywny w dni, które skonfigurowano jako dni wakacji.
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 �Ustawienia harmonogramu

1 2/2
Włącz/Wyłącz
Ust. numeru harmonogramu
Wakacje
Ustawienia

Harmonogram

UstawienieZatw.

 • Wyświetl menu Harmonogram. (Patrz "Włącz/
Wyłącz" na stronie 29).

 • Naciśnij przyciski  (Góra/Dół), aby wybrać 
opcję  Ustawienia  i naciśnij przycisk Menu/
Wprowadzanie.

Uwaga
Można zmodyfikować ustawienia harmonogramu dla wybranego harmonogramu. Aby 
zmodyfikować wybrany harmonogram, patrz "Ust. numeru harmonogramu" na stronie 30.

2 
Pon

Harmonogram nr 1

UstawienieZatw.

Czas Czyn Chł. Grz.
 • Naciśnij przyciski  (Góra/Dół), aby wybrać 
dzień do ustawienia.

3 
UstawienieZatw.

Czas Czyn Chł. Grz.
– 6 :00

Harmonogram nr 1

Pon

UstawienieZatw.

Czas Czyn Chł. Grz.
– 6 :00Pon

Harmonogram nr 1

 • Ustaw godzinę dla wybranego dnia. 
 • Naciśnij przyciski   (Lewo/Prawo), aby przenieść 
podświetloną pozycję, oraz przyciski  (Góra/
Dół), aby wprowadzić godzinę rozpoczęcia żądanej 
operacji. Każde naciśnięcie przycisku  (Góra/
Dół) powoduje zmianę wartości o 1 godzinę lub 
1 minutę. 

Sposób obsługi Po zapisaniu harmonogramu zostanie on automatycznie włączony.
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4 
UstawienieZatw.

Czas Czyn     Chł.      Grz.
– 6 :00

Harmonogram nr 1

Pon

Czas Czyn Chł. Grz.
– 6 :00  ON 32°C 16°C

Harmonogram nr 1

UstawienieZatw.

Pon

 • Naciśnij przyciski   (Lewo/Prawo), aby przenieść 
podświetloną pozycję, oraz przyciski  (Góra/
Dół), aby skonfigurować ustawienia ON/OFF/--.
Kolumna "Czyn":
ON:  Można skonfigurować nastawy temperatury.
OFF:  Można skonfigurować nastawy obniżania 

temperatury.
– –:  Temperaturę i nastawy obniżania 

temperatury są wyłączane.

 • Naciśnij przyciski   (Lewo/Prawo), aby przenieść 
podświetloną pozycję oraz przyciski  (Góra/Dół), 
aby wprowadzić nastawy temperatury chłodzenia i 
ogrzewania dla trybu WŁĄCZONE lub WYŁĄCZONE 
(nastawa).
Kolumna "Chł." i "Grz.":
"__":  Oznacza, że temperatury i nastawa 

obniżania temperatury nie jest określona dla 
tego okresu czasu. Użyta zostanie ostatnia 
aktywna nastawa.

"– –":  Oznacza, że funkcja obniżania temperatury 
jest wyłączona dla tego okresu czasu.

Czas Czyn Chł. Grz.
– 6 :00 ON 24°C 21°C
– 8 :00 OFF

Pon

Harmonogram nr 1

UstawienieZatw.

5 Czas Czyn Chł. Grz.
– 6 :00 ON 24°C 21°C
– 8 :00 OFF 29°C 10°C
1 7 :30 ON 24°C 21°C
2 2 :00

Harmonogram nr 1

UstawienieZatw.

Pon

Czas Czyn Chł Grz.
– 6 :00 ON 24°C 21°C
– 8 :00  OFF 29°C 10°C
1 7 :30 ON 24°C 21°C
2 2 :00 OFF 28°C 17°C

Pon

Harmonogram nr 1

UstawienieZatw.

Czas Czyn Chł. Grz.
– 6 :00 ON 24°C 21°C
– 8 :00 OFF 29°C 10°C
1 7 :30 ON 24°C 21°C
2 2 :00 OFF 28°C 17°C

Wto

Harmonogram nr 1

UstawienieZatw.

Uwaga
Można ustawić maksymalnie 5 działań dziennie.

 • Naciśnij ponownie przycisk Menu/Wprowadzanie 
po wprowadzeniu wszystkich zmian. Zostanie 
wyświetlony ekran umożliwiający potwierdzenie.

Uwaga
Aby skopiować ustawienia z poprzedniego dnia, 
naciśnij przycisk wyboru trybu pracy. 
Przykład: Aby skopiować zawartość Poniedziałku 
na Wtorek, wybierz Wtorek i naciśnij przycisk 
wyboru trybu pracy.
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6 
UstawienieZatw.

NieTak

Harmonogram
Zapisać ustawienia?

 • Naciśnij przyciski   (Lewo/Prawo), aby wybrać 
ustawienie  Tak .

 • Naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie, aby 
potwierdzić ustawienia i powrócić do ekranu 
podstawowego.

Informacje o konserwacji
 �Wyświetl informacje o konserwacji

1 
UstawienieZatw.

Kierunek nawiewu
Oszczędność energii
Harmonogram
Informacje o konserwacji 
Konfiguracja
Bieżące ustawienia

1/2Menu Główne  • Wyświetl Menu Główne. (Patrz "Modyfikowanie 
głównego menu" na stronie 22).

 • Naciśnij przyciski  (Góra/Dół), aby wybrać 
opcję  Informacje o konserwacji  i naciśnij 
przycisk Menu/Wprowadzanie.

2 Kontakt
0123–4567–8900

Jedn. wewn. ––––––––––
Jedn. zewn. ––––––––––

Informacje o konserwacji

Zatw.

 • Numer telefonu odpowiadający adresowi do 
kontaktu pojawi się w górnej części ekranu. 
(Numer nie zostanie wyświetlony, jeśli nie 
zarejestrowano jeszcze produktu).

 • Informacje o modelu jednostki wewnętrznej 
i zewnętrznej produktu zawsze będą 
pokazywać ----------.

 • Naciśnij przycisk Anuluj, aby powrócić 
do poprzedniego ekranu. 

Uwaga
 • Może również zostać wyświetlony kodu awarii.  
Jeśli kontrolka działania nie miga, oznacza to 
że jednostka działa prawidłowo. 

 • Zarejestrowany kod awarii zniknie po przytrzymaniu 
przez ponad 4 sekundy przycisku WŁ/WYŁ. 

Sposób obsługi
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Konfiguracja
 �Wyświetlacz

Tryb wyświetlania

1 Wyświetlenie
Ustawienie kontrastu

Konfiguracja

UstawienieZatw.

 • Wyświetl menu Konfiguracja.
 • Naciśnij przyciski  (Góra/Dół), aby wybrać 
opcję  Wyświetlenie  i naciśnij przycisk Menu/
Wprowadzanie.

2 Tryb wyświetlenia Standard
Wyświetl. element   Brak

Wyświetlenie

UstawienieZatw.

 • Naciśnij przyciski  (Góra/Dół), aby wybrać 
opcję  Tryb wyświetlenia  i naciśnij przycisk Menu/
Wprowadzanie.

3 
Standard

Wyświetlenie
Tryb wyświetlenia

UstawienieZatw.

 • Naciśnij przyciski  (Góra/Dół), aby wybrać 
opcję  Standard  lub  Szczeg. .

 • Naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie, aby 
potwierdzić ustawienia i powrócić do ekranu 
podstawowego.

Uwaga
Aby wybrać pozycję wyświetlaną w obszarze wyświetlania szczegółowego, patrz "Pozycja 
szczegółowa" na stronie 36.

Sposób obsługi
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Pozycja szczegółowa

1 Tryb wyświetlenia Standard
Wyświetl. element   Brak

Wyświetlenie 

UstawienieZatw.

 • Wyświetl menu Wyświetlenie. (Patrz "Tryb 
wyświetlania" na stronie 35).

 • Naciśnij przyciski  (Góra/Dół), aby wybrać 
opcję  Wyświetl. element  i naciśnij przycisk  
Menu/Wprowadzanie.

2 Brak

Wyświetlenie 
Wyświetl. element

UstawienieZatw.

 • Naciśnij przyciski  (Góra/Dół), aby wyświetlić 
następujące pozycje. 

*
Temp. wewn.   

Temp. zewn.  Brak

* W przypadku niektórych modeli pozycji tych nie można 
wyświetlić, nawet jeśli zostały one wybrane. 

 • Należy koniecznie zapoznać się z poniższymi informacjami na 
temat wyświetlania temperatury pomieszczenia i temperatury 
zewnętrznej.

 Temp. wewn. 
 –  Temperatura w pobliżu jednostki wewnętrznej.
 – Na zmierzoną wartość temperatury może mieć wpływ 
lokalizacja urządzenia.

 Temp. zewn. 
 –  Temperatura wykryta w pobliżu jednostki zewnętrznej.
 – Na zmierzoną wartość temperatury mogą mieć wpływ 
czynniki takie jak lokalizacja jednostki (np. to, czy znajduje 
się ona w zasięgu bezpośredniego promieniowania 
słonecznego) oraz praca jednostki w trybie odszraniania. 

 – Komunikat "Temp. zewn." nie będzie wyświetlany po 
zatrzymaniu lub tuż po uruchomieniu.

 • Naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie, aby 
potwierdzić ustawienia i powrócić do ekranu 
podstawowego. 

Sposób obsługi
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 �Ustawienie kontrastu

1 Wyświetlenie
Ustawienie kontrastu

Konfiguracja

UstawienieZatw.

 • Wyświetl menu Konfiguracja.
 • Naciśnij przyciski  (Góra/Dół), aby wybrać 
opcję  Ustawienie kontrastu  i naciśnij przycisk 
Menu/Wprowadzanie.

2 Ustawienie kontrastu

Jasny

Ciemny

UstawienieZatw.

 • Naciskaj przyciski  (Góra/Dół) aż do 
osiągnięcia żądanego ustawienia kontrastu. 

 • Naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie, aby 
potwierdzić ustawienie i powrócić do ekranu 
podstawowego. 

Ustawienia bieżące
 �Ogólny opis bieżących ustawień

1 1/2
Kierunek nawiewu
Oszczędność energii
Harmonogram
Informacje o konserwacji
Konfiguracja
Bieżące ustawienia

Menu Główne

UstawienieZatw.

 • Wyświetl Menu Główne. (Patrz "Modyfikowanie 
głównego menu" na stronie 22).

 • Naciśnij przyciski  (Góra/Dół), aby wybrać 
opcję  Bieżące ustawienia  i naciśnij przycisk 
Menu/Wprowadzanie.

2 Harmonogram
Tryb wyświetlenia
Wyświetl. element

Wyłącz
Standard
Brak

Bieżące ustawienia

Zatw.

 • Wyświetlona zostanie lista stanu bieżących ustawień. 
 • Naciśnij przycisk Anuluj, aby powrócić do menu 
głównego.

Harmonogram Tryb wyświetlania Wyświetl. element

Pozycje wyświetlacza

* Pozycje na wyświetlaczu mogą różnić się w zależności od modelu. Wyświetlane są tylko pozycje, 
których wybór jest możliwy. 

Sposób obsługi

Sposób obsługi
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Zegar i Kalendarz
 �Data i czas

1 
UstawienieZatw.

Zegar i Kalendarz
Język

2/2Menu Główne  • Wyświetl Menu Główne. (Patrz "Modyfikowanie 
głównego menu" na stronie 22).

 • Naciśnij przyciski  (Góra/Dół), aby wybrać 
opcję  Zegar i Kalendarz  i naciśnij przycisk Menu/
Wprowadzanie.

2 Data i czas
Zegar 12H/24H

Zegar i Kalendarz

UstawienieZatw.

 • Naciśnij przyciski  (Góra/Dół), aby wybrać 
opcję  Data i czas  i naciśnij przycisk Menu/
Wprowadzanie.

3 
 0:00
Środa

1Dzień
1Miesiąc
2014Rok

Ustawienie

Data i czas

Zatw.

 • Użyj przycisków  (Góra/Dół) do wybrania daty 
i czasu.

 • Przesuń kursor za pomocą przycisków   (Lewo/
Prawo). 

 • Naciśnij ponownie przycisk Menu/Wprowadzanie 
po wprowadzeniu wszystkich zmian. Zostanie 
wyświetlony ekran umożliwiający potwierdzenie. 

 Ostrożnie
 • Domyślnie aktywny jest czas letni. Zastosowanie mają następujące reguły:

 – Początek: Ostatnia niedziela marca, godzina 02:00
 – Koniec: Ostatnia niedziela października, godzina 03:00

 • W przypadku konieczności zmiany ustawień czasu letniego należy 
skontaktować się z dealerem firmy Daikin.

Uwaga
Dni tygodnia ustawiane są automatycznie.

4 
NieTak

Data i czas
Zapisać ustawienia?

UstawienieZatw.

 • Naciśnij przycisk   (Lewo/Prawo), aby wybrać 
ustawienie  Tak . 

 • Naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie, aby 
potwierdzić ustawienia i powrócić do ekranu 
podstawowego. 

Sposób obsługi
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 �ZEGAR 12H/24H

1 Data i czas
Zegar 12H/24H

Zegar i Kalendarz

UstawienieZatw.

 • Wyświetl menu Zegar i Kalendarz. (Patrz "Data i 
czas" na stronie 38).

 • Naciśnij przyciski  (Góra/Dół), aby wybrać 
opcję  Zegar 12H/24H  i naciśnij przycisk Menu/
Wprowadzanie.

2 
24H

Zegar 12H/24H

UstawienieZatw.

 • Naciśnij przyciski  (Góra/Dół), aby wybrać 
opcję  12H  lub  24H .

 • Po naciśnięciu przycisku Menu/Wprowadzanie 
zostanie wyświetlony ekran umożliwiający 
potwierdzenie.

Uwaga
Domyślnie czas wyświetlany jest w formacie 24H. 

3 
NieTak

Zegar 12H/24H
Zapisać ustawienia?

UstawienieZatw.

 • Naciśnij przyciski   (Lewo/Prawo), aby wybrać 
ustawienie  Tak . 

 • Naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie, aby 
potwierdzić ustawienie i powrócić do menu głównego.

Sposób obsługi
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Modyfikowanie ustawień pozycji menu

Język
 �Wybierz język

1 
UstawienieZatw.

Zegar i Kalendarz
Język

2/2Menu Główne  • Wyświetl Menu Główne. (Patrz "Modyfikowanie 
głównego menu" na stronie 22).

 • Naciśnij przyciski  (Góra/Dół), aby wybrać 
opcję  Język  i naciśnij przycisk Menu/
Wprowadzanie.

2 
Polski

Język 

UstawienieZatw.

 • Naciśnij przyciski  (Góra/Dół), aby wybrać 
preferowany język.

 • Naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie, aby 
potwierdzić ustawienia i powrócić do ekranu 
podstawowego.

Uwaga
 Widoczne języki zależą od zainstalowanego pakietu językowego. 
Szczegółowe informacje na temat dostępnych języków i sposobu zmiany pakietu językowego 
znajdują się w Przewodniku odniesienia dla instalatora.

Sposób obsługi
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 Ostrożnie
 • Nie należy myć pilota zdalnego 
sterowania pod wodą. 
Może to spowodować 
wystąpienie prądu upływowego 
i skutkować porażeniem prądem 
elektrycznym lub pożarem.

 • Należy zawsze zatrzymać pracę 
klimatyzatora i wyłączyć włącznik 
zasilania na czas konserwacji. 
W przeciwnym razie może dojść do 
porażenia prądem elektrycznym lub 
obrażeń.

Konserwacja jednostki i ekranu LCD
Uwaga:
• Ekran LCD oraz pozostałe powierzchnie pilota zdalnego sterowania należy po stwierdzeniu 

zabrudzeń przecierać suchą ściereczką.
• W przypadku, gdy zabrudzeń nie można usunąć, należy zwilżyć ściereczkę w roztworze 

nieagresywnego detergentu z wodą, mocno wykręcić i wyczyścić zabrudzoną powierzchnię. 
Następnie wytrzeć ściereczką do sucha.

• Nie wolno używać rozcieńczalników do farb, rozpuszczalników organicznych ani silnych 
kwasów.

 Ostrzeżenie
W pobliżu klimatyzatora nie należy używać materiałów palnych (np. lakierów 
do włosów ani środków owadobójczych). 
Nie należy czyścić produktu rozpuszczalnikami organicznymi takimi jak 
benzyna czy rozpuszczalniki do farb.
Korzystanie z rozpuszczalników organicznych może powodować uszkodzenie 
produktu, porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

Konserwacja
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Wyświetlacz kodów awarii
 �W następujących przypadkach należy 
skontaktować się z dealerem firmy Daikin

 Ostrzeżenie
Jeśli klimatyzator jest uszkodzony (np. wydobywa się z niego nieprzyjemny 
zapach), należy zatrzymać pracę klimatyzatora i wyłączyć zasilanie.
Kontynuowanie pracy w takich okolicznościach może być przyczyną problemów, 
porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Należy skontaktować się z dealerem 
firmy Daikin.

1 
28°C 

 • Jeśli wystąpi błąd, ikona błędu na ekranie 
podstawowym i lampka pracy będą migać.

 • Aby wyświetlić kod awarii i informacje kontaktowe, 
należy włączyć przycisk Menu/Wprowadzanie 
(patrz "Modyfikowanie głównego menu" na 
stronie 22).

 • Naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie.

Lampka 
pracy

2 Kontakt
0123–4567–8900

Kod awarii:A1

Zatw.

 • Kod awarii będzie migać; zostanie wyświetlony 
adres kontaktowy.

 • Powiadom dealera firmy Daikin, podając mu kod 
awarii i nazwę modelu.

Sposób obsługi

Informacje odniesienia
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Komunikat "Konflikt trybów"
 

10°C 
Konflikt trybu

Może wystąpić wyłącznie w systemie Multi (szereg jednostek 
wewnętrznych podłączonych do jednostki zewnętrznej). Gdy 
jednostki wewnętrzne otrzymają polecenie pracy jednoczesnej, 
ale w różnych trybach pracy, dochodzi do konfliktu trybów pracy:
• Lampka pracy miga
• Na interfejsie użytkownika pojawia się komunikat  Konflikt trybów 

• Jednostki niepriorytetowe przechodzą do trybu gotowości
Nie oznacza to awarii. W celu rozwiązania konfliktu należy zadać jednostkom niepriorytetowym 
pracę w tym samym trybie, co jednostka priorytetowa. To, która jednostka ma priorytet, zależy od 
tego, czy ustawienie Pomieszczenie priorytetowe jest obecne i/lub aktywne:

Jeśli... To...

Ustawienie  Pomieszczenie priorytetowe  jest 
obecne i aktywne.

Tryb pracy jednostki wewnętrznej, dla którego 
zastosowane zostanie ustawienie  
 Pomieszczenie priorytetowe , otrzymuje 
priorytet. W razie konfliktu trybu pracy pozostałe 
jednostki przejdą do trybu gotowości.

UWAGA
 • Tryby pracy CHŁODZENIE, OSUSZANIE i WENTYLATOR mogą być używane jednocześnie.
 • Jeżeli konflikt nie zostanie rozwiązany ręcznie, to jednostki niepriorytetowe automatycznie 
wznowią pracę, gdy tylko jednostka priorytetowa zakończy pracę.

Jeśli... To...

Ustawienie  Pomieszczenie priorytetowe  nie 
jest obecne LUB jest obecne, ale nie jest 
aktywne.

Tryb pracy jednostki wewnętrznej, która została 
włączona jako pierwsza, przejmuje priorytet. 
W razie konfliktu trybu pracy jednostki włączone 
później przejdą do trybu gotowości.

UWAGA
 • Tryby pracy CHŁODZENIE, OSUSZANIE i WENTYLATOR mogą być używane jednocześnie.
 • Jednostki pracujące w trybie OGRZEWANIE mają zawsze priorytet względem jednostek 
pracujących w trybie WENTYLATOR, nawet jeżeli nie zostały włączone jako pierwsze.

 • Podczas rozwiązywania konfliktu można wprowadzić jednostki w niepriorytetowy tryb pracy 
AUTO: automatycznie rozpocznę one pracę w tym samym trybie, co jednostka priorytetowa.
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 Ostrożnie
Problem KONFLIKTU TRYBÓW może również wystąpić w jednostkach, które są włączane 
za pomocą funkcji obniżania temperatury. Oznacza to, iż wskutek priorytetu nie będą one 
pracować i w konsekwencji nie będą mogły utrzymać temperatury w pomieszczeniu. 
Należy zastanowić się nad ostrożnym użyciem funkcji obniżania temperatury w systemie 
Multi, aby uniknąć takich sytuacji.

 Ostrożnie
Gdy podłączony jest adapter interfejsu KRP928 dla klimatyzatora pomieszczeń, 
komunikat o konflikcie trybu nie będzie pokazany na interfejsie użytkownika, ale 
jednostka wewnętrzna przejdzie do trybu gotowości.

Połączone użycie przewodowego 
i bezprzewodowego interfejsu użytkownika

Należy wystrzegać się jednoczesnego używania przewodowego interfejsu użytkownika i standardowego 
bezprzewodowego interfejsu użytkownika. Jeśli zostanie to jednak wykonane, dojść może do następującego 
zjawiska:

Zjawisko Objaśnienie

Na głównym 
bezprzewodowym 
interfejsie użytkownika
Nieprawidłowy stan 
jednostki (np. włączona/
wyłączona, tryb pracy, 
nastawa, prędkość/
kierunek wentylatora) 
może pojawić się 
na wyświetlaczu 
bezprzewodowego 
interfejsu użytkownika.

Bezprzewodowy interfejs użytkownika nie otrzymuje informacji 
zwrotnej z jednostki.
Gdy ustawienie zostanie zmienione (ręcznie lub automatycznie przez 
harmonogram) na przewodowym interfejsie użytkownika, zmiana jest 
przekazywana do bezprzewodowego interfejsu użytkownika.
Przykład
Jeśli ustawiono włączenie/wyłączenie za pomocą przewodowego interfejsu 
użytkownika, stan włączenia/wyłączenia pokazywany na bezprzewodowym 
interfejsie użytkownika będzie nieprawidłowy. W tej sytuacji użytkownik 
będzie musiał nacisną przycisk włączenia/wyłączenia na bezprzewodowym 
interfejsie użytkownika dwukrotnie, aby uzyskać żądaną zmianę ustawienia 
włączenia/wyłączenia w jednostce wewnętrznej.
W tym samym czasie nastawa, tryb pracy i prędkość/kierunek wentylatora 
zostaną zastąpione przez stan bezprzewodowego interfejsu użytkownika.

Na głównym 
bezprzewodowym 
interfejsie użytkownika
Po naciśnięciu przycisku 
wszystkie stany na 
wyświetlaczu 
bezprzewodowego 
interfejsu użytkownika 
zostaną wysłane do 
jednostki wewnętrznej.

Bezprzewodowy interfejs użytkownika wyśle wszystkie ustawienia 
jednocześnie (np. włączenie/wyłączenie, tryb pracy, nastawa, 
szybkość/kierunek wentylatora; ...) do jednostki w przypadku zmiany 
ustawienia za pomocą jakiegokolwiek przycisku.
Gdy na bezprzewodowym interfejsie użytkownika zostanie naciśnięty 
jakikolwiek przycisk, wszystkie ustawienia (np. włączenie/wyłączenie, tryb pracy, 
nastawa, szybkość/kierunek wentylatora; ...) są wysyłane do jednostki i 
ustawienia ustawione przez przewodowy interfejs użytkownika są zastępowane. 
Przykład
Jeśli ustawiono nastawę za pomocą przewodowego interfejsu 
użytkownika, nastawa pokazywana na bezprzewodowym interfejsie 
użytkownika będzie nieprawidłowa. W takiej sytuacji użytkownik zastąpi 
nastawę za pomocą bezprzewodowej nastawy, naciskają przycisk 
zwiększenia nastawy na bezprzewodowym interfejsie użytkownika.
W tym samym czasie ustawienie włączenia/wyłączenia, tryb pracy i prędkość/
kierunek wentylatora zostaną zastąpione przez stan bezprzewodowego 
interfejsu użytkownika.
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Zjawisko Objaśnienie

Na przewodowym 
interfejsie użytkownika
Stan niektórych funkcji 
(np. tryb 
EKONOMICZNY, tryb 
pełnej mocy, cicha praca 
jednostki wewnętrznej, 
cicha praca jednostki 
zewnętrznej, nawilżanie) 
nie jest wyświetlany 
na wyświetlaczu 
przewodowego interfejsu 
użytkownika.

Przewodowy interfejs użytkownika nie obsługuje tych funkcji.
W przypadku, gdy jedna z tych funkcji (np. tryb EKONOMICZNY, tryb 
pełnej mocy, cicha praca jednostki wewnętrznej, cicha praca jednostki 
zewnętrznej, nawilżanie) ustawiona jest na bezprzewodowym interfejsie 
użytkownika, jej włączenie nie jest pokazywane na przewodowym 
interfejsie użytkownika.

Tryb EKONOMICZNY ustawiony przez bezprzewodowy interfejs 
użytkownika
Nie wskazany na przewodowym interfejsie użytkownika.
Zatrzymanie urządzenia przez przewodowy interfejs użytkownika 
zostanie anulowane przez tryb EKONOMICZNY.

Tryb pełnej mocy ustawiony przez bezprzewodowy interfejs 
użytkownika
Nie wskazany na przewodowym interfejsie użytkownika.
Zmiana nastawy i szybkości wentylatora na przewodowym interfejsie 
użytkownika będzie ważna tylko wtedy, gdy tryb pełnej mocy zostanie 
zatrzymany.
Zatrzymanie jednostki lub zmiana tryb u pracy na przewodowym 
interfejsie użytkownika spowoduje anulowanie trybu pełnej mocy.

Cicha praca jednostki wewnętrznej ustawiona przez 
bezprzewodowy interfejs użytkownika
Nie wskazywana na przewodowym interfejsie użytkownika, ale 
pokazywana jest również automatyczna prędkość wentylatora.
Zmiana prędkości wentylatora na przewodowym interfejsie użytkownika 
spowoduje anulowanie trybu cichej pracy jednostki wewnętrznej.

Cicha praca jednostki zewnętrznej ustawiona przez 
bezprzewodowy interfejs użytkownika
Nie wskazany na przewodowym interfejsie użytkownika.
Cicha praca jednostki zewnętrznej nigdy nie zostanie anulowana 
przez czynność na przewodowym interfejsie użytkownika.

Komfortowy nawiew ustawiony przez bezprzewodowy interfejs 
użytkownika
Nie wskazany na przewodowym interfejsie użytkownika.
Zmiana kierunku nawiewu na przewodowym interfejsie użytkownika 
spowoduje anulowanie trybu komfortowego nawiewu.

NAWILŻANIE "URURU" ustawione przez bezprzewodowy interfejs 
użytkownika
Żaden symbol nawilżania nie jest wyświetlany na przewodowym interfejsie 
użytkownika, ale pokazywany jest tryb pracy ogrzewania bez nastawy 
ogrzewania.
Zmiana trybu pracy na przewodowym interfejsie użytkownika 
spowoduje anulowanie trybu NAWILŻANIA "URURU".

NAWILŻANIE Z OGRZEWANIEM ustawione przez bezprzewodowy 
interfejs użytkownika
Nie jest wyświetlane na przewodowym interfejsie użytkownika, ale 
pokazywany jest tryb pracy ogrzewania i nastawa.
Zmiana trybu pracy na przewodowym interfejsie użytkownika 
spowoduje anulowanie trybu NAWILŻANIE Z OGRZEWANIEM.
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Zjawisko Objaśnienie

OSUSZANIE Z CHŁODZENIEM ustawione przez bezprzewodowy 
interfejs użytkownika
Tryb chłodzenia jest wskazany na przewodowym interfejsie 
użytkownika.
Zmiana trybu pracy na przewodowym interfejsie użytkownika 
spowoduje anulowanie trybu OSUSZANIE Z CHŁODZENIEM.

Inne funkcje (np. inteligentne oko, praca powietrznego 
wymiennika ciepła, …) ustawione przez bezprzewodowy interfejs 
użytkownika
Nie wskazany na przewodowym interfejsie użytkownika.
Zmiana trybu pracy na przewodowym interfejsie użytkownika nie 
będzie miała wpływu na stan tych funkcji.

Na bezprzewodowym 
interfejsie użytkownika 
można zaprogramować 
zegar i wysłać go do 
jednostki wewnętrznej.
W tym samym czasie 
można zaprogramować 
inne ustawienie zegara 
na przewodowym 
interfejsie użytkownika.

Zegar bezprzewodowego interfejsu użytkownika i zegar 
przewodowego interfejsu są niezależne.
Ponadto zegar w przewodowym interfejsie użytkownika będzie 
automatycznie adaptował się do czasu letniego.
Oba zegary należy ustawić na prawidłową godzinę.

Na bezprzewodowym 
interfejsie użytkownika 
można zaprogramować 
tygodniowy 
harmonogram, który 
będzie realizowany przez 
jednostkę wewnętrzną.
W tym samym czasie 
można zaprogramować inny 
tygodniowy harmonogram 
na przewodowym 
interfejsie użytkownika i 
realizować go.

Tygodniowy harmonogram bezprzewodowego interfejsu użytkownika 
(bazujący na bezprzewodowego interfejsu użytkownika) i tygodniowy 
harmonogram przewodowego interfejsu użytkownika (bazujący na 
zegarze przewodowego interfejsu użytkownika) to 2 niezależne 
harmonogramy.
Aby uniknąć konfliktów, należy używać jedynie harmonogramu 
przewodowego interfejsu użytkownika.
W przypadku, gdy ustawiono już tygodniowy harmonogram za 
pomocą bezprzewodowego interfejsu użytkownika, przed 
kontynuowaniem należy najpierw usunąć ten tygodniowy 
harmonogram.

Na głównym 
bezprzewodowym 
interfejsie użytkownika
Istnieje możliwość 
zmiany ustawienia 
włączenia/wyłączenia, 
nastawy i trybu pracy, 
nawet jeśli przyciski 
są zablokowane na 
przewodowym interfejsie 
użytkownika.

Bezprzewodowy interfejs użytkownika nie otrzymuje informacji 
zwrotnej z jednostki.
Funkcja blokady przycisków to funkcja przewodowego interfejsu 
użytkownika.

Gdy przycisk jest zablokowany na przewodowym interfejsie 
użytkownika, blokada nie jest przekazywana do bezprzewodowego 
interfejsu użytkownika.
Ponadto, zmiana na bezprzewodowym interfejsie użytkownika 
zostanie wykonana na jednostce zewnętrznej i nie można tego 
uniknąć. Rzeczywisty stan urządzenia zawsze będzie pokazany 
na wyświetlaczu przewodowego interfejsu użytkownika.
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Zjawisko Objaśnienie

Na głównym 
bezprzewodowym 
interfejsie użytkownika
Istnieje możliwość 
zmiany nastawy 
i ustawienie jej poza 
zakresem, nawet jeśli 
zakres nastawy jest 
ustawiony przez 
przewodowy interfejs 
użytkownika.

Bezprzewodowy interfejs użytkownika nie otrzymuje informacji 
zwrotnej z jednostki.
Funkcja zakresu nastawy to funkcja przewodowego interfejsu użytkownika.

Gdy zakres nastawy jest ustawiony na przewodowym interfejsie 
użytkownika, nowy zakres nie jest przekazywany do 
bezprzewodowego interfejsu użytkownika.
Ponadto, zmiana nastawy na bezprzewodowym interfejsie 
użytkownika zostanie wykonana na jednostce zewnętrznej i nie można 
tego uniknąć. Rzeczywisty stan nastawy w urządzeniu zawsze będzie 
pokazany na wyświetlaczu przewodowego interfejsu użytkownika.

Na głównym 
bezprzewodowym 
interfejsie użytkownika
Istnieje możliwość 
ustawienia trybu pracy 
nawet, gdy ten tryb pracy 
jest zabroniony przez 
przewodowy interfejs 
użytkownika.

Bezprzewodowy interfejs użytkownika nie otrzymuje informacji 
zwrotnej z jednostki.
Funkcja zabronienia trybu pracy to funkcja przewodowego interfejsu 
użytkownika.

Gdy tryb pracy jest zabroniony na przewodowym interfejsie 
użytkownika, informacja ta nie jest przekazywana do 
bezprzewodowego interfejsu użytkownika.
Ponadto, zmiana trybu pracy na bezprzewodowym interfejsie 
użytkownika zostanie ustawiona na jednostce zewnętrznej i nie można 
tego uniknąć. Rzeczywisty stan trybu pracy w urządzeniu zawsze będzie 
pokazany na wyświetlaczu przewodowego interfejsu użytkownika.

Na głównym 
bezprzewodowym 
interfejsie użytkownika
Nastawy obniżenia 
temperatury i aktywna 
nastawa nie mogą 
pojawić się na 
wyświetlaczu 
bezprzewodowego 
interfejsu użytkownika.

(Tylko gdy funkcja obniżenia temperatury jest włączona)
Funkcja obniżenia temperatury to funkcja przewodowego interfejsu 
użytkownika.
Nastawy obniżenia temperatury można ustawić na przewodowym 
interfejsie użytkownika tylko, gdy jednostka jest wyłączona.
Funkcja obniżenia temperatury może być aktywowana tylko, 
gdy jednostka jest wyłączona.
Funkcja obniżenia temperatury powoduje włączenie jednostki przy 
sterowaniu obniżeniem temperatury, a symbol obniżenia temperatury 
wyświetlany jest na przewodowym interfejsie użytkownika.

Nastawy obniżenia temperatury i stany funkcji nie są przekazywane 
do bezprzewodowego interfejsu użytkownika.

Zmiana nastawy na bezprzewodowym interfejsie użytkownika nie 
spowoduje modyfikacji nastaw obniżenia temperatury. Jednak 
zmodyfikowane nastawy staną się ważne po ponownym ręcznym 
włączeniu jednostki.
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Serwis posprzedażny

 Ostrzeżenie
 • Nie należy rozmontowywać, 
modyfikować ani naprawiać 
jednostki na własną rękę.
Może to spowodować porażenie 
prądem elektrycznym lub pożar. 
Należy skontaktować się 
z dealerem firmy Daikin.

 • Nie należy instalować ani zmieniać 
dotychczasowego miejsca 
instalacji pilota zdalnego 
sterowania samodzielnie.
Wykonanie instalacji w sposób 
nieprawidłowy może powodować 
porażenie prądem elektrycznym 
lub pożar. 
Należy skontaktować się z dealerem 
firmy Daikin.

 �Należy przekazać serwisantowi następujące 
informacje

 • Nazwa modelu
 • Data instalacji
 • Warunki, w jakich wystąpiła usterka: 
możliwie szczegółowy opis.

 • Adres, nazwisko i numer telefonu

 �Zmiana miejsca montażu
Zmiana miejsca montażu wymaga zastosowania specjalistycznego sprzętu. Należy skontaktować 
się z dealerem firmy Daikin. Zostaną naliczone rzeczywiste koszty zmiany miejsca instalacji pilota 
zdalnego sterowania.

 �Naprawy po upływie okresu gwarancyjnego
Należy skontaktować się z dealerem firmy Daikin. 
Na żądanie klienta możliwy jest dostęp do usług za opłatą. 

 �Zapytania dotyczące serwisu posprzedażnego
Należy skontaktować się z dealerem firmy Daikin.
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