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Instrukcja obsługi
Sterownik indywidualny z programatorem czasowym

Nr modelu CZ-RTC4

Instrukcja montażu 
dostarczona oddzielnie.

POLSKI
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie 
zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcję zachować na przyszły użytek.
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W celu zachowania bezpieczeństwa 
podczas użytkowania należy 
przeczytać instrukcję obsługi. W 
instrukcji opisano sposób obsługi 
sterownika indywidualnego z 
programatorem czasowym. Należy 
także przeczytać instrukcje 
dostarczone wraz z jednostkami 
wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Przed rozpoczęciem użytkowania 
należy przeczytać pkt. „Środki 
ostrożności” na str. 3 i 4.

Zachować instrukcję wraz z 
instrukcjami dostarczonymi z 
jednostkami wewnętrznymi i 
zewnętrznymi. Instrukcję 
przechowywać w bezpiecznym 
miejscu.

 Instrukcja obsługi powinna
znajdować się w miejscu łatwo
dostępnym dla użytkowników. W
razie przekazania urządzenia innemu
użytkownikowi należy mu także
przekazać instrukcję obsługi.

UWAGA
Oryginalna instrukcja została 
sporządzona w języku 
angielskim. Wersje w innych 
językach stanowią tłumaczenie 
oryginalnej instrukcji.
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Środki ostrożności

UWAGA
Urządzenie jest przeznaczone do obsługi przez 
wykwalifikowanych lub przeszkolonych użytkowników w sklepach, 
przemyśle lekkim, w gospodarstwach rolniczych lub przez 
niedoświadczonych użytkowników w obiektach handlowych.
Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8 roku 
życia i osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych i 
sensorycznych lub osoby bez doświadczenia i wiedzy pod 
warunkiem zachowania nadzoru, poinstruowania w zakresie 
bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz zapoznania z 
istniejącymi zagrożeniami.

• Nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
• Nie myć wodą.

       OSTRZEŻENIE
Nie stosować urządzenia w atmosferze potencjalnie 
wybuchowej.

Nie wykonywać samodzielnie naprawy w przypadku awarii 
urządzenia. W celu wykonania naprawy skontaktować się ze 
sprzedawcą lub serwisem technicznym.

W razie niebezpieczeństwa wyjąć wtyczkę 
z gniazdka, otworzyć wyłącznik automatyczny 
lub odłącznik, który zapewnia odcięcie od zasilania 
sieciowego.

OSTRZEŻENIE UWAGA
Ten symbol informuje o zagrożeniu lub 
niebezpiecznych praktykach, które mogą 
doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.

Ten symbol informuje o zagrożeniu lub 
niebezpiecznych praktykach, które mogą doprowadzić 
do obrażeń, uszkodzenia produktu lub mienia.

Czynności obowiązkowe Czynności zabronione
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Uwaga:
Urządzenie spełnia wymagania opisane w Rozdziale 15

wytycznych amerykańskiej Federalnej Komisji Łączności.
Eksploatacja urządzenia podlega dwóm poniższym warunkom:
(1) Urządzenie nie może wywoływać szkodliwych zakłóceń i (2)
urządzenie musi być odporne na docierające zakłócenia, w tym
zakłócenia, które mogę doprowadzić do nieprawidłowego
działania.

Urządzenie zostało poddane badaniu i spełnia warunki stawiane
urządzeniom cyfrowym klasy B zgodnie z Rozdziałem 15
wytycznych Federalnej Komisji Łączności. Warunki zostały
ustanowione w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przez
szkodliwymi zakłóceniami w miejscu instalacji w obiekcie
mieszkalnym. Ponieważ urządzenie wytwarza, wykorzystuje i
emituje energię fal radiowych, niepoprawna instalacja lub
użytkowanie niezgodne z instrukcją może powodować szkodliwe
zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że
zakłócenia nie wystąpią w danym miejscu instalacji. Jeżeli
urządzenie spowoduje szkodliwe zakłócenia wpływające na pracę
radioodbiornika lub telewizora, powodując włączanie i wyłączanie
urządzenia, użytkownikowi zaleca się usunąć przyczynę zakłóceń
przez zastosowanie jednego rozwiązania lub kilku rozwiązań:
• Zmienić ustawienie lub miejsce anteny odbiorczej.
• Zwiększyć separację pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
• Podłączyć urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż obwód, do

którego podłączony jest odbiornik.
• W celu uzyskania pomocy należy skonsultować się ze sprzedawcą lub

doświadczonym technikiem sprzętu radiowego/telewizyjnego.
Ostrzeżenie Federalnej Komisji Łączności:

Aby zapewnić ciągłą zgodność z przepisami, należy przestrzegać
postanowień załączonej instrukcji obsługi. Wszelkie zmiany lub
modyfikacje, które nie zostały wyraźnie dopuszczone przez
podmiot odpowiedzialny za zachowanie zgodności z przepisami,
mogą wyłączyć uprawnienie użytkownika do eksploatacji
urządzenia.

Środki ostrożności
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Części sterownika

1 Dioda sygnalizująca pracę
Dioda świeci się w trakcie pracy. Dioda miga po wystąpieniu alarmu.
2 Przycisk Start/Stop 
Przycisk służy do włączania/wyłączania urządzenia.
3 Prędkość wentylatora
Przycisk służy do zmiany prędkości wentylatora.
4 Kierunek nawiewu oscylacyjnego/nawiewu stałego
Przycisk służy do ustawiania automatycznej oscylacji nawiewu lub kierunku pod określonym 
kątem.
5 Wybór jednostki
Przycisk służy do wyboru jednostki w trakcie regulacji kierunku nawiewu powietrza, gdy jedno 
urządzenie sterujące nadzoruje pracę więcej niż jednej jednostki wewnętrznej.
6 Funkcja pracy nocnej
7 Wentylacja
Użyć przycisku po instalacji wentylatora dostępnego na rynku. Przycisk służy do włączania i 
wyłączania wentylatora. Wyłącznie klimatyzatora spowoduje również wyłączenie wentylatora.
8 Kasowanie przypomnienia o wymianie filtra
Przycisk do kasowania znaku filtra. Gdy ikona       jest widoczna na wyświetlaczu, nacisnąć 
przycisk po wyczyszczeniu filtra.
9 Przyciski ustawień programatora czasowego
10 Czujnik sterownika
Czujnik temperatury w jednostce wewnętrznej służy zasadniczo do odczytu temperatury. 
Istnieje jednak możliwość odczytu temperatury w otoczeniu sterownika.
11 Wybór trybu
Przycisk służy do wyboru trybu pracy.
12 Funkcja ECONAVI
Przycisk służy do włączania/wyłączania funkcji ECONAVI.
13 Przyciski ustawień temperatury
Przycisk służy do zmiany nastawy temperatury.

Panel sterowania
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1 Ikona widoczna w przypadku wyłączenia funkcji w czasie instalacji.
2 Ikona widoczna po wystąpieniu błędu podczas ustawiania programatora czasowego.
3 Ikona widoczna po ustawieniu programatora czasowego.
4 Podaje bieżący dzień tygodnia.
5 Ikona informująca o wyłączeniu programatora czasowego.
6 Wskazania programatora czasowego

 : Jednostka wewnętrzna rozpocznie pracę o ustawionej godzinie.
              : Jednostka wewnętrzna zakończy pracę o ustawionej godzinie.
7 Podaje bieżącą godzinę w systemie 24-godzinnym i ustawienia w różnych trybach ustawień.
8 Ikona widoczna po ustawieniu programu czasowego.
9 Podaje numer wybranej jednostki wewnętrznej.
10 Ikona widoczna w chwili szczytowego poboru mocy, gdy klimatyzator z elektryczną pompą ciepła (EHP) 
pracuje lub w trybie czuwania – w przypadku stosowania klimatyzatora z gazową pompą ciepła (GHP). 
11 Ikona widoczna po zatrzymaniu wentylatora lub gdy wentylator pracuje z małą prędkością.
12 Ikona informuje o konieczności wymiany oleju silnikowego – dotyczy tylko przypadku stosowania 
klimatyzatora z gazową pompą ciepła.
13 Ikona widoczna po włączeniu funkcji konserwacji (temperatura odczytywana z czujnika monitorującego). 
14 Ikona informuje o konieczności wymiany filtra w jednostce wewnętrznej.
15 Ikona widoczna po włączeniu funkcji pracy nocnej.
16 Ikona widoczna po zainstalowaniu wentylatora dostępnego na rynku i w czasie jego pracy.
17 Informacja o blokadzie przełączania trybów pracy. Przełączenie na tryb auto również jest zablokowane. 
18 Ikona informuje o ograniczeniu działania sterownika zdalnego przez centralne urządzenie sterujące. 
19 Ikona widoczna podczas pracy czujnika sterownika.
20 Ikona informuje o wybranym trybie pracy wentylatora.
21 Ikona widoczna w trakcie pracy w trybie testowym.
22 Ikona informuje o położeniu żaluzji.
23 Podaje nastawę temperatury.
24 Ikona widoczna po włączeniu funkcji nieobecności.
25 Ikona informuje o wybranym trybie pracy.

(AUTO  / HEAT  / DRY  / COOL  / FAN )
26 Ikona widoczna po włączeniu funkcji ECONAVI.
27 Ikona informuje o konieczności przeprowadzenia inspekcji.
28 Ikona widoczna wraz z ikoną nr 27 po wystąpieniu problemu z działaniem funkcji ECONAVI.

Wyświetlacz

Części sterownika
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Obsługa – zakres podstawowy
Sposób obsługi

Przed przystąpieniem do obsługi włączyć jednostkę wewn. – patrz osobna instrukcja.

Włączanie/wyłączanie / Tryb pracy

A

1

2

1.

2.

Nacisnąć [Start/Stop], aby uruchomić 
urządzenie.
Nacisnąć przycisk wyboru trybu, 
aby wybrać tryb  AUTO     , HEAT    ,
DRY , COOL  lub FAN  .

* Auto: Tryb pracy zostanie automatycznie 
przełączony w tryb chłodzenia lub ogrzewania w celu 
uzyskania nastawionej temperatury.

Ustawianie temperatury
Nacisnąć [   /   ] aby ustawić 
żądaną temperaturę.
Temperatury nie można ustawić w trybie 
wentylatora (FAN). A

Temperatura

Prędkość wentylatora
Nacisnąć przycisk prędkości wentylatora, 
aby wyregulować pracę wentylatora.

: Automatyczna regulacja prędkości wentylatora
 :   Niska prędkość
 :     Średnia prędkość
  :  Wysoka prędkość

A

Prędkość
wentylatora

Żaluzja
Nacisnąć przycisk żaluzji, aby 
wyregulować położenie żaluzji.

A

Żaluzja
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Uwaga:

 Jeżeli skuteczność ogrzewania jest niewystarczająca przy niskiej       prędkości wentylatora, należy
zmienić ją na średnią            lub wysoką        .

Możliwy do ustawienia zakres temperatur zależy od danego modelu.
 Czujnik temperatury odpowiada za odczyt temperatury w pobliżu wlotu powietrza jednostki wewnętrznej. 

Wykryta temperatura może nieznacznie różnić się od rzeczywistej temperatury panującej w pomieszczeniu 
zależnie od warunków w miejscu instalacji. Nastawa temperatury podążą za wartością temperatury w 
pomieszczeniu. 
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1 Nacisnąć i przytrzymać [SET] 
przez przynajmniej 2 sekundy, aby 
przejść do ustawień daty i godziny.
Po przejściu do trybu ustawień elementy  
“SETTING”, “▼”(dzień) i “time” zaczną migać.

2 Ustawić “▼” na dany dzień tygodnia. 
Naciskać [▲], aby zmienić “▼” (miga na
wyświetlaczu) w kolejności: Su → Mo → Tu →
.... [PN → WT → ŚR → ....]
Naciskać [▼], aby zmienić w kolejności: 
Su → Sa → Fr → .... [SB → ND → PT → ....]

3 Nacisnąć [▼/▲], aby wyświetlić 
godziny w zakresie od 0 do 23*1.
Ustawić aktualną godzinę i nacisnąć [SET].
Pole „godzin” świeci się, a cyfry „minut” zaczną migać.
*1 Jeżeli zegar jest ustawiony w systemie 12-godzinnym, 
czas jest wyświetlany w zakresie: od 1 do 12 AM (przed 
południem), od 1 do 12 PM (po południu).

4 Nacisnąć [▼/▲], aby zmienić aktualne 
„minuty” w zakresie od 0 do 59.
Ustawić aktualne minuty i nacisnąć [SET]. 
Data i godzina zostały ustawione. Tryb 
ustawień zostanie wyłączony.

A

2 / 3 / 4 1 / 3 / 4 

Uwaga
 Jeżeli aktualna godzina jest nieprawidłowa, na wyświetlaczu pojawi się 

“– – : – –”. W przypadku wystąpienia zaniku zasilania należy sprawdzić, 
czy data i godzina są aktualne. 

Ustawianie zegara

Obsługa – zakres podstawowy
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Ustawianie programatora tygodniowego
• Ustawić program tygodniowy przez przypisanie danego programu do każdego 

dnia tygodnia. Można ustawić maksymalnie 6 programów na dzień i 42 programy 
na tydzień. Wybrać dzień i numer programu, który ma zostać ustawiony. 

1 Nacisnąć [PROGRAM], aby przejść 
do trybu potwierdzania programu
  “     ” i rozpocząć ustawienia.
Po przejściu do trybu potwierdzania 
programu, bieżący dzień jest 
pokazywany jako program nr „1”.

A

2 / 31

PROGRAM nr 1-62
sprawdzanie programu

2 Ustawić dzień.
Naciskać [▼/▲], by zmienić “▼” w poziomie 
w wybranym dniu. Naciskać [▲], by zmienić 
“▼” (miga na wyświetlaczu) w kolejności:
Su → Mo → Tu.... [ND → PN →WT....]
Naciskać [▼], by zmienić w kolejności: 
Su → Sa → Fr.... [ND → SB → PT....]
O braku ustawionego programu informuje 
“– – : – –” na wyświetlaczu.
Nacisnąć [SET], aby ustawić dzień.

3 Wybieranie numeru programu
Naciskać [▼/▲], aby wybrać numer programu 
(od 1 do 6).
Naciskać [▲], aby zwiększyć zaczynając od 1.
Naciskać [▼], aby zmniejszyć zaczynając od 6.

Funkcja programu tygodniowego
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Zmiana ustawień programatora czasowego
Aby ustawić program tygodniowy, postępować zgodnie z poniższym opisem.

1 Wybrać żądany program w trybie 
potwierdzania programu i nacisnąć 
[SET]. Nastąpi przejście do trybu 
ustawień programu widocznego na 
wyświetlaczu.
* W trybie ustawień programu elementy 
[SETTING], „hour”, „minute” i „“item”
będą migały na wyświetlaczu.

A

4 1 / 2 / 3 / 42 / 3 / 4 

Programowanie - krok 1

Programowanie - krok 2

2 Ustawić „hour” (godzina) (krok 1)
Naciskać [▼/▲], aby ustawić godzinę.
Nacisnąć [SET], aby potwierdzić godzinę. 
Nastąpi przejście do trybu zmian 
(ustawianie „minut”).

3 Ustawić „minute” (minuty) (krok 2)
Naciskać [▼/▲], aby ustawić minuty.
Nacisnąć [SET], aby potwierdzić minuty. Nastąpi 
przejście  do             (tryb wyboru schematu).

USTAW

USTAW
ANULUJ, SKASUJ

sprawdzanie
programu

Normalny stan sterownika indywidualnego

ZAPROGRAMUJ        ANULUJ

ANULUJ, SKASUJ

ANULUJ

ZAPROGRAMUJ

USTAW, ANULUJ, 
SKASUJ

USTAW, ANULUJ

USTAW
Program Zmiana cyfr godziny

Zmiana cyfr minut

Zmiana schematów

Wybór źródła kopii

        USTAW

Wybór miejsca docelowego kopii

Funkcja programu tygodniowego
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4 Ustawianie schematu programu (krok 3)
Dostępne są 4 schematy.
Naciskać [▼/▲], aby przejść do kolejnych schematów.

°°

Schemat 1 (wartości domyślne)

[▼]

[▼]

Schemat 2

[▲]

[▲]

Schemat 4
[▲] [▲]

Schemat 3
[▼] [▼]

Jednostka wewnętrzna rozpocznie 
pracę o ustawionej godzinie.

Jednostka wewnętrzna rozpocznie 
pracę o ustawionej godzinie i zmieni 
nastawę temperatury.

Jednostka wewnętrzna zakończy 
pracę o ustawionej godzinie.

Jednostka wewnętrzna zmieni 
nastawę temperatury o ustawionej 
godzinie.

W przypadku 3 i 4:  Naciskać          [    /    ], aby zmienić nastawę temperatury.

5 Wybrać schemat programu i nacisnąć [SET].
Nastąpi potwierdzenie ustawień programatora i jednostka przejdzie do trybu potwierdzania 

.

Uwaga
Naciśnięcie [CANCEL] w trakcie wprowadzania ustawień spowoduje powrót do

trybu potwierdzenia programu.
W przypadku bezczynności w ciągu 10 minut podczas wprowadzania ustawień

jednostka powróci do normalnego trybu pracy.
Wszystkie niezapisane ustawienia zostaną utracone.
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Uwaga
Po skasowaniu programu jednostka wróci do trybu sprawdzania        .
Naciśnięcie [CANCEL] w trakcie wprowadzania ustawień spowoduje powrót do

trybu potwierdzenia programu.
W przypadku bezczynności w ciągu 10 minut podczas wprowadzania ustawień

jednostka powróci do normalnego trybu pracy.

W celu skasowania ustawień programatora czasowego:

1 Nacisnąć [PROGRAM], aby 
przejść to trybu potwierdzania 
programu.

A

41 5 2 / 3

2 Naciskać [▼/▲], aby wybrać program, 
który ma zostać skasowany.
Nacisnąć [SET], aby ustawić dzień.

3 Naciskać [▼/▲], aby wybrać 
numer programu (od 1 do 6).

4 Nacisnąć [SET], 
aby wyświetlić tryb ustawiania 
programu        .

5 Nacisnąć [DELETE], aby 
skasować program.

Funkcja programu tygodniowego
Kasowanie ustawień programatora czasowego
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Funkcja programu tygodniowego
Wstrzymywanie pracy programatora czasowego

Wszystkie ustawienia programatora czasowego można wstrzymać w razie potrzeby 
zawieszenia pracy programu na czas dłuższy niż 1 tydzień.
Po wstrzymaniu pracy programatora czasowego program nie będzie wykonywany do 
momentu wznowienia.

Sposób wstrzymywania pracy programatora czasowego
1. Nacisnąć i przytrzymać na dłużej niż

2 sek. przycisk [CANCEL]([TIMER OFF]).
Na wyświetlaczu pojawi się [TIMER OFF] i
programy zostaną wstrzymane, począwszy od
następnego programu. A

1

Wznawianie pracy programatora czasowego
1. Nacisnąć i przytrzymać na dłużej niż

2 sek. przycisk [CANCEL]([TIMER OFF]).
Z wyświetlacza zniknie [TIMER OFF] i
programy zostaną wznowione, począwszy od
następnego programu. A

1
W przypadku zaniku zasilania
Przywrócenie zasilania w krótkim czasie nie wpłynie na działanie programu.
Po zaniku zasilania trwającym ponad godzinę bieżące informacje zostaną utracone i
program nie zostanie wykonany.
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Wybrać źródło kopii.

1Po naciśnięciu [PROGRAM]
([COPY]) w trybie sprawdzania       , 
sterownik przejdzie w tryb 
kopiowania ustawień         programatora 
czasowego (Wybór źródła kopii).

W trybie kopiowania ustawień programatora 
elementy [SETTING] i       (dzień) będą 
migały na wyświetlaczu.

A

1 2 / 4 3 / 4

2 Naciskać [▼/▲], aby wybrać program 
dzienny, który ma zostać skopiowany.

Wybrać miejsce docelowe kopii.

3

4
Naciskać [▼/▲], aby wybrać dzień miejsca 
docelowego kopii. Następnie nacisnąć 
[SET], aby zakończyć kopiowanie i powrócić 
do trybu sprawdzania programu.

Uwaga:
Program zostanie nadpisany, jeżeli zaprogramowany dzień zostanie wybrany 
jako źródło kopii.

Funkcja programu tygodniowego
  Kopiowanie ustawień programatora czasowego 
Ustawiony program można skopiować na dany dzień.

Po naciśnięciu [SET] w trybie wyboru źródła 
kopii, sterownik przejdzie w tryb kopiowania 
ustawień programatora        (Wybór miejsca 
docelowego kopii).
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Problem Możliwa przyczyna / Rozwiązanie
Na wyświetlaczu pojawia się 
„ERROR” po wprowadzeniu 
cyfr na pozycji minut.

Nie można wprowadzić takich samych ustawień dla dwóch programów 
z tą samą godziną i dniem.

Ustawione parametry 
nie zostały zapamiętane.

Zapisane programy są automatycznie zapisywane względem godziny. 
Sprawdzić, czy parametry nie zostały zapisane w innym programie.

Program nie działa.

Upewnić się, że wskazanie godziny nie podaje “– – : – –”. 
Poprawna praca programu wymaga poprawnego ustawienia godziny.

Sprawdzić, czy nie zadziałała blokada sterownika.
W takim przypadku działanie programu jest wstrzymane.

Funkcja programu tygodniowego
Przed zgłoszeniem do naprawy

Przed zgłoszeniem do naprawy należy zapoznać się z poniższą tabelą. 



(PL) 17

Funkcja nieobecności
Funkcja nieobecności zapobiega nadmiernemu podniesieniu lub obniżeniu 
temperatury w pomieszczeniu w czasie, gdy nikt w nim nie przebywa. Po 
włączeniu tej funkcji klimatyzator pracuje w trybie automatycznym.

• 

• 

• 
• 

• 

Gdy funkcja nieobecności jest włączona, sterownik indywidualny może nie odebrać 
informacji o zadziałaniu funkcji w przypadku braku zasilania trwającego dłużej niż 
24 godziny. Po przywróceniu zasilania klimatyzator nie uruchamia funkcji 
nieobecności po wznowieniu pracy. W takim przypadku funkcja nieobecności nie 
zadziała na wyłączenie klimatyzatora.

Zasada działania funkcji nieobecności

1 Klimatyzator uruchamia się, gdy temperatura 
w pomieszczeniu wzrośnie do -1 °C górnej wartości 
granicznej.
2 Klimatyzator wyłącza się, gdy temperatura 
w pomieszczeniu obniży się do -2 °C górnej 
wartości granicznej.

1 Klimatyzator uruchamia się, gdy temperatura 
w pomieszczeniu obniży się do +1 °C dolnej 
wartości granicznej.
2 Klimatyzator wyłącza się, gdy temperatura 
w pomieszczeniu wzrośnie do +2 °C dolnej 
wartości granicznej.

Uwaga

Wskazanie funkcji nieobecności
Wskazanie funkcji 

nieobecności

OFF
Miga ikona

Miga ikona

Funkcja nieobecności nie jest ustawiona.

Funkcja nieobecności w trakcie ustawiania lub działania.

Funkcja nieobecności została ustawiona. Funkcja aktualnie jest wyłączona.

Funkcja niedostępności odpowiada jedynie za włączanie/wyłączanie klimatyzatora i nie 
zmienia trybu pracy/nastawy temperatury.
Z tego względu tryb pracy/temperaturę należy ustawić wcześniej, aby funkcja nieobecności 
uruchomiła wentylator z trybem pracy/nastawą temperatury odpowiednio do potrzeb.
Po uruchomieniu funkcji nieobecności, w przypadku gwałtownej zmiany temperatury w 
pomieszczeniu, temperatura może wzrosnąć powyżej lub obniżyć się poniżej odpowiednio 
górną i dolną wartość graniczną.
Funkcja nieobecności zostaje zawieszona w trybie wentylatora (FAN) lub automatycznym.
Komenda wyłączenia klimatyzatora działa tylko po włączeniu funkcji nieobecności.
Funkcja nieobecności nie działa w przypadku sygnałów odbieranych z innego sterownika lub 
innego centralnego urządzenia sterującego, np. układu sterowania.

[Środki ostrożności]

Górna wartość graniczna

Dolna wartość graniczna

Temperatura w pomieszczeniu

Temperatura w pomieszczeniu
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1 Nacisnąć i przytrzymać [Ventilation] na 
przynajmniej 2 sekundy, aby przejść do 
ekranu ustawień górnej granicy 
temperatury.

Ikony [SETTING],     ,      i górna wartość 
graniczna temperatury zaczną migać.
Domyślna wartość górnej granicy 
temperatury wynosi 38 °C.

A

1 2 / 32 / 3

°

2

°

3

2 Nacisnąć [   /    ], aby wybrać górną 
granicę temperatury. Następnie 
nacisnąć [SET], aby zapisać. Na 
wyświetlaczu pojawi się ekran 
ustawień dolnej granicy temperatury.

3 Nacisnąć [   /    ], aby wybrać dolną 
granicę temperatury. Następnie 
nacisnąć [SET], aby zapisać. Funkcja 
nieobecności została ustawiona. 

Domyślna wartość dolnej granicy 
temperatury wynosi 10 °C.

* Po naciśnięciu [CANCEL] lub bezczynności w ciągu 3 minut podczas wprowadzania 
ustawień jednostka powróci do normalnego trybu pracy. W takim przypadku wszystkie 
niezapisane ustawienia zostaną utracone.

Wyłączanie funkcji nieobecności
1. Nacisnąć i przytrzymać [Ventilation] 
na dłużej niż 2 sekundy podczas 
ustawiania funkcji nieobecności.

A

1

Funkcja nieobecności
Ustawianie funkcji nieobecności
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• Wyłączenie programatora może zostać ustawione na czas maks. 10 godzin, w odstępach co jedna godzina. 

Widok wyświetlacza sterownika (podczas ustawiania godziny) 

Wskazanie funkcji 
pracy nocnej

Godzina wyłączenia
Jeżeli aktualnie jest godzina 23:00

Czas pracy

Widok wyświetlacza sterownika (podczas ustawiania funkcji pracy nocnej) 

°

Wskazanie funkcji 
pracy nocnej

* Tryb ustawiania godziny zostanie automatycznie zakończony po 3 minutach 
bezczynności.

Funkcja pracy nocnej
Funkcja umożliwia komfortowy wypoczynek podczas snu, samoczynnie 
zmieniając temperaturę.
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Przykład: programator czasowy ustawiony na 7 godzin.

1 Nacisnąć [Sleeping].
• Po każdym naciśnięciu przycisku wskazanie 

zmieni się w poniższej kolejności. 

(co jedną godzinę)

A

2 1 1

2
(Nacisnąć [CANCEL], aby zakończyć ustawianie 
godziny) 

Nacisnąć [SET].
• Urządzenie rozpocznie pracę w trybie nocnym. 

  Po nastaniu godziny wyłączenia: 
• Jednostka wewnętrzna wyłączy się.

* Nastawa temperatury powróci do wartości z chwili rozpoczęcia pracy 
z funkcją pracy nocnej. 

Aby wyłączyć funkcję pracy nocnej:
1. Nacisnąć [Sleeping].

* Nastawa temperatury pozostanie na 
poziomie z chwili wyłączenia funkcji. 

A

1
• Funkcję pracy nocnej można także wyłączyć przy pomocy poniższych przycisków.

Przycisk [Start/Stop]
Przycisk wyłącza jednostkę wewnętrzną po anulowaniu funkcji pracy nocnej.
Przycisk wyboru trybu pracy [Mode select]
Przycisk zmienia tryb pracy po anulowaniu funkcji pracy nocnej. 
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 Jeżeli przycisk [Sleeping] nie działa

lub jeżeli urządzenie nie rozpocznie pracy pomimo wciśnięcia przycisku [SET], 

zapoznać się z poniższą tabelą. 

L.p. Widok wyświetlacza sterownika 
(ikona miga/świeci się) Znaczenie

1  Miga wskazanie błędu 
(przez kilka sekund).

Zegar nie został ustawiony.

2  Pojawia się komunikat „This function is 
not available” (przez kilka sekund).

Funkcja niedostępna po włączeniu trybu 
automatycznego (AUTO) lub wentylatora (FAN).

3  Miga ikona sterowania centralnego 
(przez kilka sekund).

Centralne urządzenie sterujące nie może 
włączyć/wyłączyć jednostki lub zmienić 
nastawy temperatury.

Funkcja pracy nocnej zostanie wyłączona, gdy:
1: jednostka otrzyma komendę wyłączenia lub zmiany nastawy temperatury z innego 
sterownika lub urządzenia sterującego,
2: jednostka otrzyma komendę wyłączenia lub zmiany nastawy temperatury z funkcji programu 
tygodniowego / funkcji nieobecności,
3: centralne urządzenie sterujące nie może wyłączyć jednostki lub zmienić nastawy 
temperatury.

Uwaga:
Problem Możliwa przyczyna / Rozwiązanie

Ustawienia temperatury 
nie zmniejszają / nie zwiększają się.

Temperatura przekracza górną lub dolną wartość graniczną lub 
nie można ustawić żadnego trybu pracy.

Praca w trybie funkcji nocnej nie 
dobiega końca.

Uwaga: w przypadku zmiany godziny po uruchomieniu funkcji pracy nocnej. 
Praca nie dobiega końca do nastania ustawionej godziny uruchomienia.
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Funkcja ECONAVI
Funkcja dostępna po podłączeniu opcjonalnego czujnika ECONAVI.

Czujnik ECONAVI wykrywa poziom aktywności osób przebywających w 
pomieszczeniu i na tej podstawie oszczędza energię. 

Podstawowe informacje o funkcji ECONAVI

Wysoki poziom
aktywności

• W trybie chłodzenia: Temperatura docelowa jest taka sama, jak 
nastawa temperatury.

• W trybie ogrzewania: Temperatura docelowa jest o 1 °C niższa 
niż nastawa temperatury. 

Niski poziom
aktywności

• W trybie chłodzenia: Temperatura docelowa jest o 1 °C wyższa 
niż nastawa temperatury.

• W trybie ogrzewania: Temperatura docelowa jest taka samo co 
nastawa temperatury. 

Brak osób 
w pomieszczeniu

Brak osób w pomieszczeniu przez 20 minut
• W trybie chłodzenia: Temperatura docelowa jest o 2 °C wyższa 

niż nastawa temperatury.
• W trybie ogrzewania: Temperatura docelowa jest o 2 °C niższa 

niż nastawa temperatury. 
Brak osób w pomieszczeniu przez 3 godziny
• W trybie chłodzenia: Tryb chłodzenia zostanie wyłączony. 

Jednostka przełączy się w tryb wentylatora.
• W trybie ogrzewania: Tryb ogrzewania zostanie wyłączony. 

Jednostka przełączy się w tryb wentylatora. 

* Po wykryciu przez czujnik
ruchu w pomieszczeniu,
które było puste, funkcja
wznowi pracę urządzenia, 
dostosowując się 
do poziomu aktywności.

Uwaga:
Nawet w przypadku zmiany temperatury docelowej przez funkcję ECONAVI, 

nastawa temperatury widoczna na wyświetlaczu sterownika zdalnego nie ulegnie 
zmianie.

Nawet po zmianie trybu chłodzenia/ogrzewania na trybie wentylatora przez 
funkcję ECONAVI, tryb pracy widoczny na wyświetlaczu sterownika zdalnego 
nadal będzie wskazywał na chłodzenie/ogrzewanie.

 Funkcje dostępne po upływie 3 godzin nieobecności w pomieszczeniu:
• praca tylko w trybie wentylatora
• zatrzymanie i wznowienie pracy po wykryciu ruchu człowieka
• zatrzymanie bez wznowienia pracy nawet po wykryciu ruchu człowieka
• utrzymanie pracy w zadanym trybie
W celu dokonania odpowiednich ustawień należy skontaktować się ze 
sprzedawcą. 



(PL) 23

1 Nacisnąć [ECONAVI], aby 
włączyć funkcję ECONAVI.
* Po włączeniu funkcji ikona

pojawi się na wyświetlaczu. A

1 / 2

2 Nacisnąć [ECONAVI], aby wyłączyć 
funkcję.
* Po wyłączeniu jednostki wewnętrznej ikona

zniknie z wyświetlacza. 

Funkcja ECONAVI
 Włączanie/wyłączanie funkcji ECONAVI
Funkcję ECONAVI można włączyć/wyłączyć za pomocą sterownika.

Uwaga:
 Funkcję ECONAVI należy wyłączyć, gdy:

- należy utrzymać temperaturę w pomieszczeniu na zadanym poziomie,
- należy utrzymać pracę klimatyzatora, gdy w pomieszczeniu nikt nie przebywa,
- wystąpi usterka czujnika,
- w pomieszczeniu przebywają jedynie niemowlęta, małe dzieci lub osoby

niepełnosprawne.

OSTRZEŻENIE

Nie korzystać z funkcji ECONAVI w pomieszczeniu, w którym przebywają jedynie 
osoby niepełnosprawne lub niemowlęta ze względu na ich ograniczone ruchy, 
przez co czujnik ECONAVI może wykryć brak obecności i wyłączyć urządzenie.
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Brak zasilania?

  Ponownie nacisnąć [Start/Stop] po 
przywróceniu zasilania. 

→ Jeżeli urządzenie nie uruchomi się, otworzyć wyłącznik 
automatyczny i skonsultować się ze sprzedawcą, 
podając opis problemu i numer modelu urządzenia. 

Czy wyłącznik 
automatyczny jest 
otwarty?

 Zamknąć wyłącznik i nacisnąć [Start/Stop]. 
→Jeżeli urządzenie nie uruchomi się, otworzyć wyłącznik 

automatyczny i skonsultować się ze sprzedawcą, 
podając opis problemu i numer modelu urządzenia. 

Czy miga ikona 
 ? 

Gdy ikona przestanie migać, 
ponownie nacisnąć [Start/Stop]. 

→ Jeżeli urządzenie nie uruchomi się, otworzyć wyłącznik 
automatyczny i skonsultować się ze sprzedawcą, 
podając opis problemu i numer modelu urządzenia. 

Czy na wyświetlaczu 
widoczna jest 
ikona
        ?

  Po wystąpieniu któregokolwiek wskazania 
alarmu należy natychmiast wyłączyć 
urządzenie i ponownie je uruchomić po 
około minucie. Wskazanie alarmu 
wyłączone. [•E04  •E06  •P10  •P20  •H06] 

→Jeżeli wskazanie nie pojawi się ponownie, można 
kontynuować pracę urządzenia.

→W przypadku ponownego pojawienia się wskazania lub 
informacji o alarmie, innego niż podano powyżej 
(kombinacja cyfr i znaków takich, jak E, F, H, L i P), 
wyłączyć urządzenie, otworzyć wyłącznik automatyczny 
i skonsultować się ze sprzedawcą, podając informacje 
o wskazaniu alarmu, numer modelu i numer jednostki 
wewnętrznej. 

Nie można wyłączyć 
urządzenia lub 
jednostka samoczynnie 
rozpoczyna pracę 
nawet po wyłączeniu 
przyciskiem 
[Start/Stop].

Sprawdzić, czy funkcja nieobecności 
(     ) jest włączona/wyłączona.

Sprawdzić sterowanie realizowane przez 
centralne urządzenie sterujące. 

Rozwiązywanie problemów
Gdy urządzenia nie można włączyć przyciskiem [Start/Stop]:
Przez zgłoszeniem do naprawy należy zapoznać się 
z poniższym opisem.
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Na wyświetlaczu 
sterownika zdalnego 
miga napis  
“  ”.

Na wyświetlaczu 
sterownika nie 
pojawia się napis 

.

 Usterka czujnika lub niepoprawny sposób 
montażu.
Wyłączyć funkcję ECONAVI za pomocą 
sterownika i skontaktować się ze sprzedawcą, 
podając opis problemu i numer modelu 
urządzenia.

 Jednostka wewnętrzna wyłączyła się. 
Włączyć jednostkę wewnętrzną. 





Jednostka pracuje w trybie wentylatora. 
Funkcja ECONAVI nie działa w trybie 
wentylatora.
Funkcja ECONAVI jest wyłączona. 
Włączyć funkcję ECONAVI za pomocą 
sterownika.

Dany model jednostki wewnętrznej nie 
obsługuje funkcji ECONAVI. Jeżeli po 
włączeniu funkcji ECONAVI za pomocą 
sterownika nie nastąpi zmiana, dany 
model jednostki wewnętrznej nie 
obsługuje tej funkcji.
Proszę skontaktować się ze sprzedawcą. 

• W razie konieczności zgłoszenia problemu do obsługi technicznej należy sprawdzić informacje 
na tylnej okładce instrukcji jednostki wewnętrznej lub zewnętrznej. 



Specyfikacja
Nr modelu CZ-RTC4

Wymiary 120 mm (wys.) x 120 mm (wys.) x 20 mm (gł.) + 4,75 mm
Ciężar 160 g
Zakres temperatur / 
wilgotności

0 °C ÷ 40 °C / 20 % ÷ 80 % (bez kondensacji)
* Dotyczy tylko jednostki wewnętrznej.

Napięcie zasilania 16 V DC (zasilanie z jednostki wewnętrznej)

Zegar
Dokładność ± 30 sekund/miesiąc (przy temp. normalnej 25 °C)

* Konieczna okresowa regulacja.
Czas pracy
na baterii

24 godziny (bateria naładowana)
* Pełne ładowanie trwa ok. 8 godzin.

Liczba 
podłączonych 
jednostek wewn.

Maks. 8 jednostek

© Panasonic Corporation 2015 

26 (PL)




