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Informacje dla Użytkownika

Zupełnie nowy wygląd sterownika
1 . Biały kolor obudowy, nowoczesne wzornictwo.
2. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny i obsługa ekranu dotykowego
3. Interfejs 12V zasilania może oddzielnie zasilać sterownik i wydłużyć odległość komunikacji.
4. Interfejs zdalnego monitorowania może monitorować urządzenie poprzez interfejs Modbus i być zintegrowany 

z systemem BMS.

Uwagi bezpieczeństwa
♦ Zabrania się montażu sterownika przewodowego w wilgotnych lub nasłonecznionych miejscach.
♦ Nie wolno uderzać, rzucać lub często demontować sterownika przewodowego.
♦ Nie należy obsługiwać sterownika przewodowego mokrymi rękami.

1 .Sterownik
1.1 Informacje ogólne

Wygląd panelu sterownika

Ten panel wyświetlacza wykorzystuje ekran dotykowy pojemnościowy do obsługi wejścia. Prawidłowy obszar 
dotyku wskazuje czarny prostokąt, gdy panel wyświetlacza jest wyłączony. Ten panel sterowania ma wysoką 
czułość i będzie reagować na nieoczekiwane kliknięcie przez obce elementy na panelu wyświetlacza. Dlatego 
prosimy o utrzymywanie go w czystości podczas pracy. Jest to sterownik uniwersalny o szerokim zakresie 
stosowania, dlatego niektóre funkcje sterowania mogą się różnić od rzeczywistych funkcji urządzenia. Gdy 
oprogramowanie sterowania będzie aktualizowane, rzeczywisty stan po aktualizacji zawsze będzie 
obowiązującym.
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1.2 Strona menu

Aby wejść na stronę menu należy wcisnąć ikonę domku w lewym dolnym rogu.
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(Strona menu)
Na stronie menu pojawi się odpowiednia ikona w zależności od trybu pracy i statusu sterownika.

Opis ikonek na stronie menu

Nr Pozycja Opis

1 Tryb pracy Aktualny tryb pracy
2 Data Aktualne dane

3 Czas Aktualny czas

4 Funkcja Przejście do strony ustawień użytkownika.

5 Param etr Przejście do strony ustawiania parametrów.

6 W idok Przejście do strony przeglądania parametrów.

7 Przekazanie Przejście do strony ustawień parametrów uruchomienia*.

8 ON/OFF Służy do włączania i wyłączania urządzenia. OFF oznacza, że urządzenie 
jest wyłączone, a ON oznacza, że urządzenie jest włączone. Gdy jest 
błąd na poziomie awarii, ten przycisk zmieni się na OFF po uprzednim 
automatycznym wyłączeniu urządzenia.

9 Ogólne Przejście do strony ogólnych ustawień parametrów.

10 Strona głów na Powrót do strony głównej.

* UWAGA: Ustawienia powinny być zadeklarowane przez autotyzowanego instalatora podczas instalacji i rozruchu urządzenia. 
Zmienianie ustawień przez użytkownika jest niezalecane.
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[Uwagi]
• Tryb ''Chłodzenie'' jest niedostępny dla urządzenia tylko z funkcją grzania.
• Tryb ''Gorąca wodaff jest niedostępny dla urządzenia tylko z funkcją grzania.
• "Ogrzewanie + Gorąca woda'' (''Gorąca woda/f ma priorytet) jest niedostępna dla mini chillera.
• ''Gorąca woda + ogrzewanie" (''Ogrzewanie” ma priorytet) jest niedostępna dla mini chillera.
• ''Chłodzenie + Gorąca woda" (''Gorąca woda” ma priorytet) jest niedostępna dla mini chillera.
• ''Gorąca woda" + chłodzenie" (''Chłodzenie’’ ma priorytet) jest niedostępna dla mini cWllera.
• Funkcja ''Dezynfekcja" jest niedostępna dla mini chillera.

Opis Ikona Opis

Ogrzewanie
Uruchomienie

ogrzewania
podłogowego

Chłodzenie
箭

Błąd
uruchomienia
ogrzewania
podłogowego

Ikona

Gorąca woda

Ogrzewanie 
+Gorąca woda

Ciepła woda 
+ Ogrzewanie

Chłodzenie 
+Gorąca woda

Gorąca woda 
+ Chłodzenie

Tryb cichy

Dezynfekcja

Q

Tryb awaryjny

Wyciągnięta 
karta hotelowa

Odszranianie

Wakacje

WiFi

Powrót

Strona menu

Zapisywanie

Błąd
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• Jak pokazano na poniższym rysunku, ikona błędu pojawi się w lewym górnym rogu, gdy wystąpi jakikolwiek błąd.

FUNKCJA PARAMETR WIDOK PRZEKAZANIE OGÓLNE

Q ®
Ikonka błędu

[Uwagi]
• Na każdej innej stronie, na której przez 10 minut nie zostanie wykonana 之adna operacja, panel wyświetlacza 
powróci do strony menu.

1.3 Podświetlenie
Spośród strony ustawień ogólnych, gdy''Podświetleńief/jest ustawione na ''Oszczędzanie energii ,̂ panel 
wyświetlacza wyłączy się, gdy nie będzie żadnej operacji w ciągu 5 minut. Jednak załączy się ponownie, po 
dotknięciu dowolnego aktywnego obszaru.
Gdy''Podświetlenie''jest ustawione na ''Oświetlony ,̂ panel wyświetlacza będzie nadal włączony.
Zaleca się ustawienie na ''Oszczędzanie energii", aby przedłużyć jego żywotność.

2. Instrukcja obsługi
2.1 Włącz / Wyłącz
[Instrukcja obsługi]
• Na stronie menu, dotykając ON/OFF, urządzenie zostanie włączone / wyłączone.
[Uwagi]
• Domyślnie jest ustawienie na OFF( wyłączone) przy pierwszym uruchomieniu.
• Działanie ON/OFF zostanie zapamiętane przez ustawienie zapamiętania ustawienia ''Pamięć wł./wył/f 
na л'Оп” （włączone) ■ Na stronie ustawień ''Ogólne" ■ Oznacza to, że w przypadku awarii zasilania 
urządzenie wznowi pracę po odzyskaniu zasilania. Po ustawieniu opcji ''Pamięć wł./wył/' na 
(wyłączone), w przypadku awarii zasilania urządzenie będzie utrzymywało stan (wyłączone) po 

odzyskaniu zasilania.

FUNKCJA PARAMETR WIDOK PRZEKAZANIE OGÓLNE

O ®
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2.2 Strona ustawień funkcji
[Instrukcja obsługi]
• 1 . Po dotknięciu "FUNKCJA" na stronie menu nastąpi przejście do strony ustawień funkcji, jak pokazano na 

poniższym rysunku.

Strona ustawień FUNKCJA

• 2. Na stronie ustawień funkcji, dotykając przycisku przesuwania strony, uzyskasz dostęp do ostatniej lub 
następnej strony. Po zakończeniu ustawień, dotykając ikony strony głównej, nastąpi powrót do strony głównej; 
dotknięcie ikony Wstecz w lewym górnym rogu, spowoduje powrót do górnego menu.

參 3. Naciśnięcie żądanej funkcji na stronie ustawień funkcji spowoduje przejście do odpowiedniej strony ustawień 
tej opcji.

• 4. Na stronie ustawień funkcji niektórych opcji funkcji, dotykając ustawienie to zostanie zapisane; 
dotknięcie klawisza "Anuluj" spowoduje anulowanie tego ustawienia.

[Uwagi]
• Na stronie ustawień funkcji ze zmienionymi ustawieniami dowolnej funkcji, jeśli funkcja ma zostać zapamiętana 
po awarii zasilania, ustawienie to zostanie zapisane automatycznie i zapamiętane przy następnym włączeniu 
zasilania.

參 Gdy dla wybranej opcji funkcji znajduje się podmenu, naciśnięcie go powoduje przejście bezpośrednio d〇 strony 
ustawień podmenu.

Ustawienia funkcji

N r P o zy c ja Z a k re s D o m y ś ln a U w a g i

1

Tryb
(Tryb pracy)

Chłodzen ie

O grzew anie

1 .  Gdy zasobn ik  na w odę je s t n iedostępny, dostępne są ty lko  
opcje  Chłodzen ie  i O grzew anie.

2. W  przypadku urządzen ia ty lko  z  funkcją ogrzew an ia 
dostępne są ty lko  tryby O grzew anie , G orąca w oda  
i O grzew anie  + G orąca w oda

O grzew anie

G orąca  w oda

C h łodzen ie  +
+G orąca w oda

O grzew anie  +
+G orąca w oda

2 Szybka gorąca  
w oda

O n/O ff
w łącz/w yłącz

O ff
w yłącz

1 . Gdy zasobn ik  na w odę je s t n iedostępny, funkcja zostan ie  
zablokow ana.

3 C h łodzen ie  + 
+ Gorąca w oda

C hłodzen ie/ Gorąca  
w oda

C hłodzen ie
1 . Gdy zasobn ik  na w odę je s t dostępny, dom yśln ie  będzie 
to  G orąca w oda; gdy n iedostępny, funkcja zostan ie  

zablokow ana.

4
O grzew anie  +
+ G orąca w oda

O grzew anie  / Gorąca  
w oda

O grzew anie
1 . Gdy zasobn ik  na w odę je s t dostępny, dom yśln ie  będzie to 
G orąca w oda; gdy n iedostępne, funkcja zostan ie  

zablokow ana.
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N r P o zy c ja Z a k re s D o m y ś ln a U w a g i

5 T ry b  cichy
O n/O ff
w łącz/w yłącz

O ff
w yłącz

6 T ry b  cichy  
zegar

O n/O ff
w łącz/w yłącz

O ff
w yłącz

A by  w e jść  klikn ij "T ryb  c ichy", a następn ie  "T ryb cichy: OFF" 
Nastawa zm ien i się na "T ryb cichy: ON". Kliknij je szcze  raz, 

aby w e isc  w  funkcję  T ryb  c ichy zeqar.

7
Sterow an ie
pogodow e

O n/O ff
w łącz/w yłącz

O ff
w yłącz Uwaga: Ustaw ienia dedykow ane dla insta latora!

8
Zegar
tygodn iow y

O n/O ff
w łącz/w yłącz

O ff
w yłącz

9 W akacje
O n/O ff
w łącz/w yłącz

O ff
w yłącz

10 D ezynfekcja
O n/O ff
w łącz/w yłącz

O ff
w yłącz

Kiedy zasobn ik  w ody je s t n iedostępny, funkcja zostan ie 
zab lokow ana
1 .  Ustaw ien ie  dn ia dezynfekcji w  zakresie  ustaw ień od 

pon iedziałku do n iedzie li. Sobota je s t dom yślna.

2. Ustaw ien ie  czasu dezynfekcji w  zakresie  ustaw ień 
od 00:00 〜 23:00.
23:00 je s t dom yśln ie .

11 Zegar
program ator

O n/O ff
w łącz/w yłącz

O ff
w yłącz

12
Zegar
tem peratura

O n/O ff
w łącz/w yłącz

O ff
w yłącz

13 Tryb  aw aryjny
O n/O ff
w łącz/w yłącz

O ff
w yłącz

Uwaga: Ustaw ien ia dedykow ane dla insta latora!

1 4 Tryb  w akacji
O n/O ff
w łącz/w yłącz

O ff
w yłącz

15 T ry b  ustaw ień  
zdefin iow anych

O n/O ff
włgcz/w yłgcz

O ff
w yłącz

Uwaga: Ustaw ien ia dedykow ane dla insta latora!

1 6 R eset błędu / / Uwaga: Ustaw ien ia dedykow ane dla insta latora!

1 7 R eset W iFi S łuży do resetow an ia ustaw ień W iFi.

1 8 R eset 1 1 S łuży do resetow an ia w szystk ich  ustaw ień param etrów  
u 之ytkownika.

2.2.1 Tryb pracy
[Instrukcja obsługi]
• Na stronie ustawień funkcji przy wyłączonym urządzeniu, dotykając ''Tryb/#, nastąpi przejście do strony ustawień 

trybu pracy, gdzie mo之na wybrać 之ądany tryb. Następnie, d o t y k a j ą c t o  ustawienie zostanie zapisane, 
a panel wyświetlacza powróci do strony ustawień funkcji.

Tryb

ф  Ogrzewanie 〇  Ogrz.+gorąca w.

〇  G o rąca  woda 〇  Chłodzenie

〇  Chł.+gorąca w.

Ok

StronaustawicnMTrybpracy"

6
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[Uwagi]
• Domyślnym trybem pracy po pierwszym uruchomieniu jest ''Ogrzewanie,/.
• Ustawienie trybu jest możliwe tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone, w przeciwnym razie pojawi się okno 
dialogowe z komunikatem "Najpierw wyłącz system!''

• Gdy zbiornik na wodę jest niedostępny, dozwolone są tylko tryby ''Ogrzewanie" i ''Chłodzenie7'.
• Gdy zbiornik na wodę jest dostępny, dozwolone są: f/Chłodzeniew; ''Ogrzewanie"; ''Gorąca woda,f 

' Chłodzenie + Gorąca woda” ；  ' Ogrzewanie. Gorąca wodar,;
• W przypadku pompy ciepła dozwolony jest tryb ''Chłodzenie'"; a w przypadku urządzenia tylko z funkcją grzania 
' Chłodzenie + Gorąca woda” i ''Chłodzenie" są niemożliwe do wybrania.

參 Te ustawienia funkcji mogą zostać zapamiętane i po awarii zasilania przywrócone.

2.2.2 Szybka gorąca woda
[Instrukcja obsługi]
• Na stronie ustawień funkcji przy wyłączonym urządzeniu, dotykając opcji ''Szybka gorąca woda" , panel 
wyświetlacza przejdzie do odpowiedniej strony ustawień, gdzie można wybrać żądaną opcję. Następnie, naciskając 
''OK", to ustawienie zostanie zapamiętane, a panel wyświetlacza powróci do strony ustawień funkcji.

[Uwagi] ：

• Tę funkcję można ustawić na ''Оплл (wł.) tylko wtedy, gdy dostępny jest zbiornik na wodę. Gdy zbiornik na 
wodę jest niedostępny, funkcja pozostanie zablokowana.

• Te ustawienia funkcji mogą zostać zapamiętane i po awarii zasilania przywrócone.

2.2.3 Chłodzenie + Gorąca woda
[Instrukcja obsługi]
• Na stronie ustawień funkcji przy wyłączonym urządzeniu, dotykając ''Chłodzenie + Gorąca wodaf/, panel 
wyświetlacza przejdzie do odpowiedniej strony ustawień, gdzie można wybrać żądaną opcję.

Następnie, naciskając uOK,f, to ustawienie zostanie zapamiętane, a panel wyświetlacza powróci do strony 
ustawień funkcji.

[Uwagi]
• Gdy zasobnik na wodę jest niedostępny, funkcja pozostanie zablokowana; gdy jest dostępny, domyślny 
priorytet będzie miał wartość ''Gorąca woda".
• Te ustawienia funkcji mogą zostać zapamiętane i po awarii zasilania przywrócone.

2.2.4 Ogrzewanie + Gorąca woda
[Instrukcja obsługi]
• Na stronie ustawień funkcji przy wyłączonym urządzeniu, dotykając ''Ogrzewanie+ Gorąca woda ,̂ panel 
wyświetlacza przejdzie do odpowiedniej strony ustawień, gdzie można wybrać żądaną opcję.
Następnie, naciskając „OK” ， to ustawienie zostanie zapisane, a panel wyświetlacza powróci do strony ustawień 
funkcji.

[Uwagi]
• Gdy zasobnik na wodę jest niedostępny, funkcja pozostanie zablokowana; gdy jest dostępny, domyślny 

priorytet będzie miał wartość ''Gorąca wodaf/.
• Te ustawienia funkcji mogą zostać zapamiętane i po awarii zasilania przywrócone.

2.2.5 Tryb cichej pracy
[Instrukcja obsługi]
• Na stronie ustawień funkcji przy wyłączonym urządzeniu, dotykając ''Tryb cichy", pojawi się pole wyboru, 
w którym ''Tryb cichy" można ustawić na: ллОп" (włącz), ''Off" (wyłącz) lub ''Zegar" (klikając dwukrotnie).
• Gdy jest ustawiony na ''Zegar", konieczne jest równie之 ustawienie ''Zegar start" i ''Zegar koniec" ■
O ile nie podano inaczej, ustawienie czasu włączenia i wyłączenia jest takie samo.

7
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Widok strony Zegar dla trybu cichej pracy
• 3. To ustawienie zostanie zapisane, poprzez dotknięcie ikonki w prawym górnym rogu.
[Uwagi]
• Można go ustawić zarówno w stanach ''Onf/ (włącz), jak i ''Offw (wyłącz), ale będzie działał tylko po włączeniu 

urządzenia.
• Gdy jest ustawiony na ''On/f (wł.), automatycznie powróci do stanu ''OfT# (wył.). Gdy urządzenie jest wyłączone; 

to ustawienie pozostanie chociaż jest ustawione na wZegarf,, gdy urządzenie zostanie wyłączone i można je 
wtedy anulować tylko ręcznie.

• Te ustawienia funkcji mogą zostać zapamiętane i po awarii zasilania przywrócone.

2.2.6 Sterowanie pogodowe
[Instrukcja obsługi] UWAGA: Ustawienia dedykowane dla instalatora! Zmiana nastaw przez 
użytkownika jest niewskazana.
• Na stronie ustawień funkcji, dotykając ''Sterowanie pogodowe'1, pojawi się pole wyboru, w którym można 
ustawić ją na 、'OrT (włącz) lub ''Off" ^wyłącz), a także można ustawić temperaturę żale之ną od pogody.

Widok strony ''Sterowanie pogodowe''
[Uwagi]
• Gdy aktywowano ''Sterowanie pogodowe'' nie mo之na go wyłączyć za pomocą operacji ON/OFF, ale 
mo之na to zrobić ręcznie.
♦ Można wybrać docelową temperaturę żale之ną od pogody na podstronach przeglądania tego parametru.
♦ Po aktywowaniu tąj funkcji mo之na nadal ustawiać temperaturę w pomieszczeniu, jednak ustawienie to 
obowiązuje dopiero po dezaktywacji opcji ''Sterowanie pogodowe".
• Tę funkcję można ustawić na (włącz) bez względu na to, czy urządzenie jest włączone lub wyłączone, 

ale działa tylko wtedy, gdy urządzenie jest włączone.
• Ta funkcja działa tylko w przypadku funkcji klimatyzacji. W trybie "Gorąca woda'' nie mo之na go aktywować
♦ 丁e ustawienia funkcji mogą zostać zapamiętane i po awarii zasilania przywrócone.

8
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2.2.7 Zegar tygodniowy
[Instrukcja obsługi]
• 1 . Na stronie ustawień funkcji, dotykając ''Zegar tygodniowy#,, przejdziesz do strony ustawień, jak pokazano 
poniżej.

• 2. Na stronie ustawień AAZegar tygodniowy^ jak pokazano na powyższym rysunku, zegar tygodniowy można 
ustawićna''0n” （W łącz)lub''0ff” （Wyłącz).

• 3. Na stronie ustawień ''Zegar tygodniowy” dotknięcie żądanego dnia (poniedziałek 〜 niedziela) spowoduje 
przejście do strony ustawień tej opcji.

• 4. Na stronie ustawień dnia tygodnia mo之na ustawić zegar n a l u b  ''nieprw^ . Jest także możliwość
ustawić trzy okresy czasowe, z których każdy mo之e być ustawiony na lub ''nieprw".
• 5. Następnie, dotykając ikony ''Zapisz^ w prawym górnym rogu, to ustawienie zostanie zapisane.
[Uwagi]
春 Dla ka之dego dnia można ustawić trzy okresy. Czas rozpoczęcia powinien być wcześniejszy niż czas zakończenia 
każdego okresu, w przeciwnym razie to ustawienie będzie nieważne. W ten sam sposób ten drugi powinien 
być wcześniejszy ni之 następny.
• Po aktywowaniu zegara tygodniowego panel wyświetlacza będzie działał w oparciu o bieżący tryb i ustawienie 
temperatury.

• Ustawienie zegara dla dni tygodnia
''Praw" oznacza,之e to ustawienie działa tylko wtedy, gdy ''Zegar tygodniowy" został aktywowany bez 

wpływu na ustawienia trybu Wakacje.
''Nieprw" oznacza, że to ustawienie nie działa, nawet jeśli został aktywowany ''Zegar tygodniowy".

• Te ustawienia mogą zostać zapamiętane i po awarii zasilania przywrócone.

2.2.8 Tryb Wakacje
[Instrukcja obsługi]
• Na stronie ustawień funkcji, dotykając ''Wakacje ,̂ przejdziesz do odpowiedniej strony ustawień, gdzie można 
ustawić、'Onw (Włącz) lub ''Off" (Wyłącz).
[Uwagi]
• Po aktywowaniu tej funkcji, na stronie ustawień ''Zegar tygodniowy,/, w niektóre dni tygodnia można ustawić 
opcję ''Wakacje" ■ W takim przypadku ustawienie ''Zegar tygodniowy” na ten dzień jest ''nieprww , chyba że 
zostało ręcznie ustawione na wpraw".
• Te ustawienia mogą zostać zapamiętane i po awarii zasilania przywrócone.

2.2.9 Dezynfekcja
[Instrukcja obsługi]
• Na stronie ustawień funkcji przejdź do strony ustawień ''Dezynfekcja''.
• Na stronie ustawień ''Dezynfekcja'' można wybrać czas dezynfekcji, temperaturę dezynfekcji i wybrany 
tydzień dezynfekcji, a odpowiednia strona ustawień pojawi się po prawej stronie.
• Następnie to ustawienie zostanie zapisane, dotykając ikony ''Zapisz  ̂w prawym górnym rogu.
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[Uwagi]
• To ustawienie można aktywować tylko wtedy, gdy dla opcji ^Zbiomik wody" wybrano ustawienie WZ". Gdy 
''Zbiornik wody” jest ustawiony na ''Bez〃，ta funkcja zostanie wyłączona.
• Tego ustawienia mo之na dokonać bez względu na to, czy urządzenie jest w stanie włączonym, czy wyłączonym.
• Gdy、'Tryb awaryjny", ''Tryb wakacji", ''Wygrzewanie posadzki", ''Ręczne odmrażanie lub ''Odzysk 
czynnika” zostało aktywowane, tej funkcji nie można aktywować jednocześnie. Gdy aktywowano ''Dezynfekcja", 
Tryb awaryjny", ''Tryb wakacji”, ''Wygrzewanie posadzki", ''Ręczne odmrażanie 〃 lub ''Odzysk 
czynnika" ustawienie funkcji dezynfekcji zakończy się niepowodzeniem i pojawi się okno z komunikatem:
''Wyłącz tryb dezynfekcji!" ■

• Funkcję ''Dezynfekcja,# można włączyć bez względu na to, czy urządzenie jest włączone, czy wyłączone.
Ten tryb będzie miał zawsze pierwszeństwo przed trybem AXGorąca woda,#.

• W przypadku niepowodzenia operacji dezynfekcji na wyświetlaczu pojawi się komunikat ''Błąd dezynfekcji77. 
Następnie, naciskając OK, okno wyświetlania zostanie wyczyszczone.

• Po aktywowaniu funkcji ''Dezynfekcja77, jeśli wystąpi błąd komunikacji z urządzeniem lub nieprawidłowe 
działanie grzałki zbiornika wody, nastąpi automatyczne wyłączenie.
• Te ustawienia funkcji mogą zostać zapamiętane i po awarii zasilania przywrócone.

2.2.10 Zegar programator
[Instrukcja obsługi]
• Na stronie ustawień funkcji przejdź do strony ustawień ''Zegar programator”.
• Na stronie ustawień ''Zegar programator” można ustawić ''On" (włącz) l u b ( w y ł ą c z ) .

-zbiornik wodyiSO'X)

-ogrzew:45°C

♦ Opcja "Tryb〃 służy do ustawienia czasu działania żądanego trybu pracy; Do ustawienia odpowiedniej 
temperatury wody służy "TWW-ogrzewanie" i "T-zbiornik wody"; ''Okres" służy do ustawiania czasu 
działania. Następnie, dotykając ikony "'Zapisz^ w prawym górnym rogu , wszystkie ustawienia zostaną zapisane.
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[Uwagi]
• Po ustawieniu ''Zegar programator” i włączeniu trybu pracy ''Gorąca woda'', w _  przypadku, gdy 
''Zbiornik wody〃 zostanie zmieniony na ''Bez〃 ， ''Gorąca woda〃 zostanie automatycznie przełączona na
''Ogrzewanie'', a ''Chłodzenie / Ogrzewanie + Gorąca woda/f zostanie przełączona na ''Chłodzenie / 
Ogrzewanie'
• Przy jednoczesnym ustawieniu opcji ''Zegar tygodniowy" i ''Zegar programator" , pierwszeństwo zostanie 
przyznane temu pierwszemu.
• Gdy zbiornik na wodę jest dostępny, dozwolone są ''Chłodzenie" ''Ogrzewanie/# 'Gorąca woda#f 
、'Chłodzenie+ Gorąca woda", ' Ogrzewanie+ Gorąca woda" ; jednak gdy zbiornik na wodę jest 
niedostępny, dozwolone są tylko ''Chłodzenie" i ''Ogrzewanie'
• Jeśli godzina zakończenia jest wcześniejsza niż godzina rozpoczęcia, to ustawienie jest nieprawidłowe.
參 Temperaturę zbiornika wody można ustawić tylko wtedy, gdy w trybie pracy jest włączona funkcja
''Gorąca woda".
• Ustawienie ''Zegar programator" działa tylko jednorazowo. Jeśli to ustawienie jest ponownie potrzebne, 
należy je ponownie ustawić.

參 Zostanie dezaktywowany po ręcznym włączeniu urządzenia.
• Te ustawienia funkcji mogą zostać zapamiętane i po awarii zasilania przywrócone.

2.2.11 Zegar temperatura
• Na stronie ustawień funkcji przejdź do strony ustawień ''Zegar temperatura''
• Na stronie ustawień ''Zegar temperatura" można ustawić na ''On" (włącz) lub、'Off’’ （wyłącz).

• Wybierz ''Okres 1 / Okres 2" ,  a pojawi się okno, w którym można ustawie dany okres.
Następnie wybierz „TW-ogrzewanie 1/ TW-ogrzewanie / 2" ,  a także pojawi się okno, w którym można 
ustawić dla danego okresu temperaturę wody.
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[Uwagi]
• Gdy、、Zegar tygodniowy", ' Tryb zdefiniowanych ustawień” ， wZegar programator", ''Zegar 
temperatura" zostały ustawione w _  samym czasie, to wtedy ten ostatni ma priorytet wykonania.
參 To ustawienie jest wa之ne tylko wtedy, gdy urządzenie jest włączone.
• W trybie "Chłodzenie" lub、'Chłodzenie+ Gorąca woda" wyznaczanie celów n a 、'TW ■ chłodź"; podczas 
pracy w trybie "Ogrzewanie" lub ,,Ogrzewanie+ Gorąca woda" wyznaczanie celów na ''TW - ogrzew’’.
參 Gdy czas rozpoczęcia okresu 2 jest taki sam jak okresu 1 ,priorytet wykonania ma ten pierwszy.
• 4'Zegar temperatura" jest oceniany na podstawie timera.
參 Podczas tego ustawienia, gdy temperatura jest ustawiana ręcznie, to ustawienie będzie mieć priorytet 
wykonania.

• W trybie ''Gorąca woda/# ta funkcja będzie zarezerwowana.
參 Te ustawienia funkcji mogą zostać zapamiętane i po awarii zasilania przywrócone.

2.2.12 Tryb awaryjny
[Instrukcja obsługi]
UWAGA: Ustawienia dedykowane dla instalatora! Zmiana nastaw przez użytkownika jest 
niewskazana.
• Na stronie ustawień funkcji ustaw tryb pracy na „Ogrzewanie" lub ,,Ogrzewanie+ Gorąca woda" •
• Na stronie ustawień funkcji wybierz ''Tryb awaryjny” i ustaw go na、'On’’ （włącz) lub ''Off" (wyłącz).
• Po aktywowaniu ''Tryb awaryjny  ̂odpowiednia ikona pojawi się w górnej części strony menu.
• Gdy tryb nie jest ustawiony na „Ogrzewanie” lub ,,Ogrzewanie+ Gorąca woda", wyświetlacz sterownika 
pokaże ''Niewłaściwy tryb pracy!77
[Uwagi]
Tryb awaryjny jest dozwolony pod warunkiem wystąpienia jakiegoś błędu lub zabezpieczenia, a sprężarka 
zatrzymała się przynajmniej na trzy minuty. Jeśli błąd lub zabezpieczenie nie mógł być naprawiony, urządzenie 
może uzyskać dostęp do trybu awaryjnego za pośrednictwem sterownika przewodowego (gdy urządzenie jest 
wyłączone).
• W trybie awaryjnym, tryby ''Gorąca woda” lub ''Ogrzewanie" nie mogą być wykonywane jednocześnie.
• Gdy tryb pracy jest ustawiony na ''Ogrzewanie", a jeśli ''Inne źródło” lub ''Opcjonalna grzałka el." są 
ustawione na , urządzenie nie uzyska dostępu do ''Tryb awaryjny .̂
• Gdy urządzenie wykonuje tryb pracy ''Gorąca woda" w trybie ''Tryb awaryjny", a sterownik wykryje
''HP-przeł.wody", ''Grzałka pom.1 〃 ， ''Grzałka pom. 2〃 i ''Błąd - TWGE" , ten tryb zostanie 
natychmiast zakończony. W ten sam sposób, gdy wystąpią wyżej wymienione błędy , ''Tryb awaryjny^ nie 
może zostać aktywowany.
• Gdy urządzenie wykonuje tryb pracy ''Gorąca woda" w trybie ''Tryb awaryjny", a sterownik wykryje 
"Grz. CWU", ten tryb natychmiast się zakończy. W ten sam sposób, gdy wystąpią wyżej wymienione błędy, 
''Tryb awaryjny^ nie może zostać aktywowany.
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• Po włączeniu tej funkcji, działania ''Zegar tygodniowy", ”Tryb zdefiniowanych ustawień", ”Zegar progr/’ 
, i ''Zegar temp.” będą dezaktywowane. Oprócz tego funkcje ''On/Off", ''Tryb " , 、、Tryb cichy", wZegar 
tygodniowy", ''Tryb zdefiniowanych ustawień", ''Zegar progr_〃 oraz、、Zegar temp.〃 będą niedostępne.
• W trybie ''Tryb awaryjny^ termostat nie będzie działał.
« Tę funkcję można włączyć tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone. W przypadku próby uruchomienia gdy 
urządzenie jest w stanie "On" (włącz), pojawi się okno z komunikatem ''Najpierw wyłącz system!’’.
• ''Wygrzewanie posadzki", ''Dezynfekcja", 「 Tryb wakacji" nie mo之e zostać aktywowany jednocześnie 

z tą funkcją. Kiedy to zrobisz, pojawi się okno z komunikatem: ''Wyłącz tryb awaryjny!"".
• W przypadku awarii zasilania ''Tryb awaryjny" powróci do stanu ''Off" Ćwyłącz).

2.2.13 Tryb wakacyjny
[Instrukcja obsługi]
• Na stronie ustawień funkcji wybierz ''Tryb wakacji” i ustaw go na、'On” （włącz) l u b ( w y ł ą c z )
[Uwagi]
參 Tę funkcję można włączyć tylko wtedy, gdy urządzenie zostało wyłączone, w przeciwnym razie pojawi się okno 
dialogowe z komunikatem: '"Najpierw wyłącz system!  ̂.
• Po aktywowaniu ''Tryb wakacji/# tryb pracy zostanie automatycznie przełączony na ''Ogrzewanie^ .
Ustawienie trybu i o p e r a c j e / Off” za pośrednictwem sterownika będą niedostępne.
• Po aktywowaniu ''Tryb wakacji  ̂sterownik automatycznie dezaktywuje ''Zegar tygodniowy"',
''Tryb zdefiniowanych ustawień" /Zegar progr." i ''Zegar temp.".
參 W trybie ''Tryb wakacji”，gdy urządzenie znajduje się pod kontrolą temperatury pomieszczenia, wartość 
zadana (temperatura pomieszczenia dla trybu ogrzewania) powinna być ustawiona na 10°C; gdy jest pod kontrolą 
temperatury wody na wylocie, wartość zadana (temperatura wody na wylocie dla ogrzewania) powinna zostać 
ustawiona na 30°C.
• Po aktywowaniu tej funkcji ''Wygrzewanie posadzki", ''Tryb awaryjny", ''Dezynfekcja' ''Ręczne 
odmrażanie", ''Tryb zdefiniowanych ustawień' ''Zegar tygodniowy", x、Zegar progr.’’， i ''Zegar temp."
nie mogą być aktywowane w tym samym czasie, w tym czasie pojawi się okno z komunikatem ''Wyłącz tryb 

wakacji!".
參 Te ustawienia funkcji mogą zostać zapamiętane i po awarii zasilania przywrócone.

2.2.14 Tryb zdefiniowanych ustawień
[Instrukcja obsługi]
• UWAGA: Ustawienia dedykowane wyłącznie dla instalatora! Szczegółowe dane zawarte są 
w instrukcji dla instalatora.

2.2.15 Resetowanie błędów
[Instrukcja obsługi]
Na stronie ustawień funkcji, dotykając ''Reset błęduff pojawi się pole wyboru, w którym dotknięcie „OK." 

oznacza, że błąd zostanie zresetowany, a dotknięcie ''Anuluj  ̂błąd nie zostanie zresetowany.

UWAGA:
Ustawienia dedykowane dla Instalatora! Zmiana nastaw przez użytkownika jest niewskazana. 

UWAGA:
W przypadku pojawienia się błędów lub nieprawidłowej pracy urządzenia skontaktuj się 
z autoryzowanym serwisem.
Rozwiązywanie problemów i kasowanie błędów przez Użytkownika jest niewskazane
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[Uwagi] ：

• Można to wykonać tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.

2.2.16 Resetowanie ustawień WiFi
[Instrukcja obsługi]
• Na stronie ustawień funkcji, dotykając „WiFi", pojawi się okno wyboru, gdzie dotknięcie ,,СЖ## spowoduje 
zresetowanie ustawień W卜Fi, a dotknięcie uAnuluj" okno wyboru zostanie zamknięte, a WiFi nie będzie 
zresetowane.

2.2.17 Resetowanie
[Instrukcja obsługi]
• Na stronie ustawień funkcji, dotykając ''Reset'7, pojawi się pole wyboru, gdzie po dotknięciu ''OK/f 
wszystkie ustawienia parametrów użytkownika zostaną zresetowane, a dotknięcie ''Anuluje spowoduje 
powrót do strony ustawień funkcji.
[Uwagi] ：

• Ta funkcja jest dozwolona tylko po wyłączeniu urządzenia.
• Ta funkcja obowiązuje dla ''Zegar te m p ,,"Zegar programator' ''Tryb zdefiniowanych ustawień” ，  

''Zegar tygodniowy” ，and ''Sterowanie pogodowe'

2.3 Ustawienie parametrów użytkownika 
UWAGA:
Ustawienia dedykowane dla instalatora! Zmiana nastaw przez użytkownika jest niewskazana.
[Instrukcja obsługi]
• 1 .Po dotknięciu ''Parametr^ na stronie menu nastąpi powrot do strony ustawiania parametrów użytkownika, 
jak pokazano na poniższym rysunku.

Strona ustawień ''Parametr77
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• 2. Na stronie ustawień menu, dotykając przycisków przesuwania strony, można przejść do strony, na której 
znajduje się żądany parametr.
參 3. Następnie to ustawienie zostanie zapisane poprzez dotknięcie、、OK〃 ， a następnie urządzenie będzie działać 

w oparciu o to ustawienie. Można z tego ustawienia zrezygnować, dotykając ''Anuluje.
[Uwagi] ：

參 W przypadku parametrów z różnymi wartościami domyślnymi w różnych warunkach, gdy warunki się zmieniają, 
wartość domyślna równie之 się zmienia, gdy zmieniają się odpowiadające im warunki.
# Wszystkie parametry mogą zostać zapamiętane i po awarii zasilania przywrócone.

Ustawienia parametrów

Nr Pełna 门3ZW3 Nazwa wyświetlana
Zakres

°C
Domyślnie Uwagi

1
Temperatura wody na 
wylocie dla chłodzenia (T l) TWW - chłodź 7-25°C 18°C

2
Temperatura wody na 
wylocie dla ogrzewania (T2) TWW - ogrzew 20-60°C 45°C

Urządzenia serii
wysokotempe-
-raturowej

3
Temperatura pomieszczenia 
dla chłodzenia (T3) TP - chłodź 18-30°C 24°C

4
Temperatura pomieszczenia 
dla ogrzewania (T4) TP - ogrzew 18-30°C 20°C

5 Temperatura wody 
w zbiorniku (T5) T-zbiornik wody 40〜80°C 50°C

6 Różnica temperatury (At4) dla 
sterowania w pomieszczeniu ЛТ-ТР 1-5°C 2°C

7
Różnica temperatur wody na 
wylocie dla chłodzenia (Atl) ДТ-chłodzenie 2〜10〇C 5°C

8 Różnica temperatur wody na 
wylocie dla grzania (At2)

△ T_ogrzewa 门 ie 2-10°C 10°C

9
Różnica temperatur wody na 
wylocie do podgrzewania 
wody (М3)

ЛТ-gorąca woda 2-8°C 5°C
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2.4 Podgląd parametrów
[Instrukcja obsługi]
• 1 . Na stronie menu, dotykając ''W idok", panel sterowania przejdzie do strony podmenu, jak pokazano 
na poni之szym rysunku.

Strona Podgląd parametrów

2.4.1 Wyświetlanie statusu
[Instrukcja obsługi]
• 1 . Na stronie "Widok", dotykając „Status", mo之na wyświetlić stan urządzenia, jak pokazano na 
poniższym rysunku.

QStatus(1/5)

Sprężarka: Off

Wentylator: Off

< Status urządzenia: Off

PC-pompa: Off1 Grzałka zbiór.: Off

Strona widoku „Status"
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Widoczny stan urządzenia

Nr Pełna nazwa Nazwa wyśw ietlana Stan

1 Stan sprężarki Sprężarka O n / O f f

2 Stan wentylatora W entylator O n / O f f

3 Stan urządzenia Status urządzenia Chłodzenie/ogrzewanie/gorąca woda/O ff

4 Stan pompy wodnej PC-pompa O n / O f f

5 Stan grzałki e lektrycznej zasobnika wody Grzałka zbiornika O n / O f f

6 Stan zaworu 3-drogowego 1 Zawór 3d 1 NA

7 Stan zaworu 3-drogowego 2 Zawór 3d 2 O n / O f f

8 Stan grzałki karteru sprężarki Grzałka kom. (sprężarki) O n / O f f

9 Stan grzałki pomocniczej 1 dla urządzenia PC-grzałka 1 O n / O f f

10 Stan grzałki pomocniczej 2 dla urządzenia PC-grzałka 2 O n / O f f

11 Stan grzałki tacy ociekowej Grzałka obudowy (tacy) O n / O f f

12 Stan grzałki wym iennika ciepła Wym. płytowy (grzałka) O n / O f f

13 Stan odszraniania systemu Odmrażanie O n / O f f

14 Stan powrotu oleju z układu Powrót oleju O n / O f f

15 Stan term ostatu Term ostat O ff / chłodzenie/ogrzewanie

16 Stan pom ocniczego źródła ciepła Inne źródło O n / O f f

17 Stan zaworu 2-drogowego Zawór 2-d rogowy O n / O f f

18 Stan płynu n iezamarzającego PC-przeciwzamr. O n / O f f

19 Stan bramki (karta hotelowa) Ster. Bramką Karta w ł./ Karta wyj.

20 Stan zaworu 4-drogowego Zawór 4d O n / O f f

21 Stan dezynfekcji Dezynfekcja Off/praca/gotowe/błąd

22 Stan czujnika przepływu Czujn ik przepływu O n / O f f

2.4.2 Przeglądanie parametrów
[Instrukcja obsługi]
• 1 . Na stronie ''Widok", dotykając "Parametr", można wyświetlić każdy parametr urządzenia, jak 
pokazano na poniższym rysunku.

Strona widoku „Parametr"
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Widoczne parametry

Nr P c ł门 a 门 azwa Nazwa wyśw ietlana

1 Tem peratura otoczenia T-zew n.

2 Tem peratura na ssaniu T -ssan ie

3 丁0m p6「3tu 「3 пз tłoczeniu T-tłoczenie

4 丁em peratura odszra 门 i3门 i3 T -odm ra  之 anie

5 Tem peratura w ody na wejściu do płytowego wym iennika ciepła T- wej. wod. WP

6 Tem peratura w ody na wylocie z płytowego wym iennika ciepła T- wyj. wod. WP

7 Tem peratura w ody na wylocie z pom ocniczego źródła ciepła T-opcjonalnego.czujn ika.wody

8 Tem peratura zasobnika wody T-ster.zbiorn ika

9 Tem peratura na w locie ekonom izera T -w e j. ekonom.

10 丁em p6「3tu 「a 门 a wylocie z ekonom izera T -w y j. ekonom.

11 Tem peratura docelowa dla debugowania ogrzewania podłogowego Tem peratura wygrzewania

12 Czas uruchom ienia dla debugowania ogrzewania podłogowego Gz3s trw a 门 i3 wygrzewania

13 Tem peratura linii gazowego czynnika chłodniczego T-rura gazu

14 Tem peratura linii c iekłego czynnika chłodniczego T-rura cieczy

15 Ustaw ienie tem peratury zależne od pogody T-sterowanie. pogodowe

16 Tem peratura pom ieszczenia zdalny odczyt sterownika TP

17 Ciśnienie na tłoczeniu Ciśn ienie tłoczenia

2.4.3 Wyświetlanie błędów
[Instrukcja obsługi]
• Na stronie ''Widok#/ dotykając opcji "Błąd^ można wyświetlić błędy urządzenia, jak pokazano na 
poniższym rysunku.

Wyświetlana strona ''B łądw
[Uwagi]
• Panel sterowania może wyświetlać błędy w czasie rzeczywistym. Na tych stronach wszystkie błędy zostaną tutaj 
wymienione.
• Każda strona wyświetla maksymalnie 5 błędów. Inne można wyświetlić, dotykając klawiszy przesuwania strony.
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Lista błędów

Nr Pełna nazwa Nazwa wyśw ietlana Kod

1 Błąd czu jn ika  tem pera tu ry  otoczen ia T-czu j. Pom. F4

2 Błąd czu jn ika  tem pera tu ry  odszran ian ia Czu jn ik  odm raż. d6

3 Błąd czu jn ika  tem pera tu ry  tłoczen ia C zu jn ik  tłocz. F7

4 Błąd czu jn ika  tem pera tu ry  ssania Czu jn ik  ssan ia F5

5 Błąd czu jn ika  tem pera tu ry  na w loc ie  do ekonom izera Czu j.w ej.ekon . F2

6 Błąd czu jn ika  tem pera tu ry  na w y loc ie  z ekonom izera Czuj.w yj.ekon . F6

7 Błąd w enty la to ra  jednostk i zew nętrznej W ent. zew. EF

8 Zabezp ieczen ie  przed zby t w ysok im  ciśn ien iem W ys. c iśn ien ie E l

9 Zabezp ieczen ie  przed zby t n iskim  ciśn ien iem N isk ie c iśn ien ie E3

10
Zabezp ieczen ie  przed p rzec iążen iem  lub 
zbyt w ysoką tem pera tu rą  tłoczen ia  sprężarki

W ys.tem p.tłocz. E4

11 Błąd p rze łączn ika  DIP w ydajności D IP w yda jność C5

12
Błąd kom unikacji m iędzy  p łytą g łów ną jednostk i 
zew nętrzne j i p łytą jednostk i w ew nętrze j Kom  JZ-JW . E6

13
Błąd kom unikacji m iędzy  płytą g łów ną jednostk i 
zew nętrzne j a p łytą sprężarki Kom. Płyt. Gł. P6

14
Błąd kom unikacji m iędzy  płytą w yśw ietlacza 
a p łytą g łów ną jednostk i w ew nętrzne] Kom. JW . E6

15 Błąd czu jn ika  c iśn ien ia  w ysok iego  c iśn ien ia Czuj. w ys.c iśn . Fc

16
Błąd czu jn ika  tem pera tu ry  w ody  na w y loc ie  dla 
p łytow ego w ym ienn ika  ciep ła pom py ciep ła

Błąd - TW W C F9

17
Błąd czu jn ika  tem pera tu ry  w ody  na w y loc ie  dla 

pom ocn iczych  g rza łek  e lektrycznych  pom py ciep ła Błąd - TW G E dH

18 Błąd czu jn ika  tem pera tu ry  w ody  na w ejśc iu  p łytow ego 
w vm i6 门 nika ci6Dł3 D〇mDv cicDła

Błąd - TW ejW C Brak kodu

19 Błąd czu jn ika  tem pera tu ry  w  zasobn iku  w ody Czuj. zb io rn ik FE

20 Błąd zda lnego  czu jn ika  tem pera tu ry  w  pom ieszczen iu T  - czuj. pom. F3

21 Zabezp ieczen ie  d la czu jn ika  p rzep ływ u w ody  pom py 
ciep ła

H P -p rze ł.w ody Ec

22 Zabezp ieczen ie  d la styczn ika  pom ocn icze j g rzałki 
e lektryczne j 1 pom py ciep ła

G rza łka p o m .1 EH
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Nr Pełna nazwa Nazwa wyśw ietlana Kod

23
Zabezp ieczen ie  dla styczn ika  pom ocn icze j g rzałki 
e lektryczne j 2 pom py ciep ła G rza łka pom . 2 EH

24
Zabezp ieczen ie  dla styczn ika  pom ocn icze j g rzałki 
e lektryczne j zasobn ika w ody Grz. CW U EH

25 Zbyt n isk ie  nap ięc ie  na szyn ie  DC lub spadek  nap ięcia N isk ie  nap. DC PL

26 O chrona p rzec iw przep ięc iow a szyny DC W ys. nap. DC PH

27 Zabezp ieczen ie  prądow e AC  (strona w ejśc iow a) Zabezp. AC PA

28 O chrona m odułu IPM Usterka IPM H5

29 O chrona m odułu PFC Usterka PFC Hc

30 N iepow odzen ie  u ruchom ien ia Błąd uruch. Lc

31 Zabezp ieczen ie  faz sprężarki U trata fazy Ld

32 Błąd kom unikacji z p łytą sprężarki Kom . Płyt. Spr. P6

33 Resetow an ie  obw odu sterow an ia  sp rę之arki Reset sterów . PO

34 Zabezp ieczen ie  nadprądow e sprężarki P rzędą  之 ■ sprę 之 . P5

35 Zabezp ieczen ie  zasilan ia W ys. p rędkość LF

36 Błąd obw odu prądu układu ste ru jącego Czuj. prądu Pc

37 Zak łócen ia  synch ron izacji sprężarki Brak synchron. H7

38 Zatrzym an ie  aw ary jne  sprężarki B lokada spręż. LE

39 Zabezp ieczen ie  m odułu IPM  lub PFC przed w ysoką 
tem pera tu rą

W ys.Tem p.M od. P8

40 Błąd czu jn ika  tem pera tu ry  m odułu IPM  lub PFC Czu jn ik  T -m od. P7

41 Błąd obw odu ładow an ia  kondensatora Obw ód ładow an ia Pu

42 Błąd nap ięcia  zas ilan ia  AC Nap ięcie  AC PP

43 Błąd czu jn ika  tem pera tu ry  p łyty  ste row an ia  sp rę之arki Ster. tem p PF

44 Zabezp ie czen ie  prze jśc ia  przez zero  styczn ika  AC S tyczn ik  AC P9

45 Zabezp ieczen ie  przekroczen ia  tem pera tu ry Odchyl, tem p. PE
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Nr Pełna nazwa Nazwa wyświetlana Kod

46 Zabezpieczenie czujnika zasilania (czujnik prądu nie 
może być połączony z odpowiednią fazą U i/lub fazą V) Bł. Czuj. Prąd. Pd

47 Błąd komunikacji między płytą wyświetlacza 
a jednostką zewnętrzną Kom JZ E6

48 Błąd czujnika temperatury gazowego czynnika 
chłodniczego Błąd - LGC F0

49 Błąd czujnika temperatury cieczowego czynnika 
chłodniczego Błąd - LCC FI

50 Błąd zaworu 4-drogowego Zawór 4d U7

2.4.4 Dziennik błędów
[Instrukcja obsługi]
• Na stronie „W idoki dotykając ^Dziennik błędów77, panel sterowania przejdzie do strony dziennika błędów, 
na której jest w stanie wyświetlić zapisy błędów.

[Uwagi]:
• Dziennik błędów może zawierać do 20 błędów. Nazwa i czas wystąpienia błędu są dostępne dla każdego błędu.
• Gdy dziennik błędów przekroczy 20, najnowszy wpis błędu zastąpi najwcześniejszy.

2.4.5 Przeglądanie wersji
[Instrukcja obsługi]
• Na stronie „Widok” ，dotykając opcji ''Wersja7', panel sterowania przejdzie do strony widoku aktualnej 
wersji programu, na której można wyświetlić zarówno wersję programu, jak i wersję protokołu.

^  Wersja (2У

Wersja protok.:Vxx 

Wersja programu:V xx
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2.5 Ustawienia ogólne
[Instrukcja obsługi]
• 1 . Na stronie menu, dotykając opcji ''Ogólnej panel sterowania przejdzie do strony ustawień, jak pokazano na 
poni之szym rysunku, gdzie można ustawić jednostkę ^Jednostka temperatury" , ''Pamięć wł-Źwył_w , 
、、Brzęczyk " (Sygnał dźwiękowy), '^Podświetlenie", ^Godzina i data" oraz ''Język".

Ы

OGOLNE(1/2)

Celsjusz

Pamięć wł./wył.:

Brzęczyk: On

Podświetlenie: Podświetlony

Godzina i data: Wprowadź

Strona ustawień ''Ogólne"

Ustawienia ogólne

Nr Pozycja Zakres Domyślnie Uwagi

1 Jednostka
temperatury ° C / ° F °C Wybór jednostki temperatury

2 Pamięć wł./wył. On/Of f On Wł./wył. pamięci ustawień

3 Beeper On/Of f On Sygnał dźwiękowy

4 Podświetlenie ''Podświetlony/ 
oszcz.e 门

Oszczędzanie
energii

2 możliwości : ''Podświetlony/,- 
- panel sterowania zawsze jest 
podświetlony.
''Oszcz-energ77 - gdy w ciągu
5 minut nie zostanie wykonane 
żadne dotknięcie panela to 
zostanie o门 automatycznie 
wyłączony, ale włączy się 
ponownie po dotknięciu.

5 Godzina i data Wprowadź / Ustawienie czasu i daty

6 Język Polski/ Turecki/ Węgierski/ 
Litewski/ Włoski/ Angielski/ 

Hiszpański/ Holenderski/ 
Francuski/ Niemiecki/ 

Bułgarski

Angielski Wybór języka dla panelu 
sterowania

7 WiFi On/Off On /
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2.5.1 Ustawienie zegara
[Instrukcja obsługi] ,
• 1 . Na stronie ustawień „OGÓLNE" dotknięcie przycisku ''Godzina i data" spowoduje przejście do strony 
ustawień, jak pokazano na poniższym rysunku.

• 2. Przewijając w górę i w dół może zmieniać wartość daty i godziny. Następnie, dotykając ikony ''Zapisz ,̂ to 
ustawienie zostanie zapisane i bezpośrednio wyświetlone ; po dotknięciu ikony ''Wstecz''to ustawienie 
zostanie anulowane, a panel sterowania przejdzie bezpośrednio do strony ustawień ''OGÓLNE'".

3. Inteligentne sterowanie
[Uwagi]:
• Upewnij się, że smartfon lub tablet obsługuje standardowy system operacyjny Android lub i〇S. Szczegółowe 
informacje o wersji znajdują się w aplikacji.
• Urządzeniami można podłączać i sterować tylko w trybach WiFi i 4G HotSpot.
• Router z szyfrowaniem WEP nie jest obsługiwany.
• Interfejs oprogramowania jest uniwersalny, a jego niektóre funkcje sterowania mogą nie być całkowicie zgodne 
z urządzeniem. Interfejs oprogramowania może się różnić wraz z aktualizacją aplikacji lub innym systemem 
operacyjnym. Proszę odnieść się do aktualnej wersji programu.
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3.1 Instalacja aplikacji GREE+

Domowy router 
bezprzewodowy

Internet

秦

Komórkowe/ 
Inne W卜Fi

Zarządzanie komfortem za pomocą smartfona lub tableta!

Aby zrealizować zdalną kontrolę urządzeniem przez wifi musi 
ono posiadać funKcję sterowania WiFi lub możliwość zainstalowania 
opcjonalnego modułu wifi. Funkcja ta umożliwia wydawanie komend 
urządzeniu z dowolnego miejsca na świecie po podłączeniu do 
Internetu. Aplikacja jest kompatybilna z systemami operacyjnymi 
Android oraz iOS.

l/l/ymagane wyposaźen/e:

Router WiFi (sieć WiFi o częstotliwości 2,4 GHz) 

Smartfon, Tablet

Wymagania sytemu operacyjnego:

щ  System operacyjny iOS 7.0 lub wyższy 

W  System operacyjny Android 4.0 lub wyższy

Wymagane ustawienia:

- W ustawieniach routera należy wybrać jeden typ zabezpieczeń 
WPA2-PSK lub WPA-PSK

- Podczas dodawania, urządzenie musi być w trybie czuwania (Oi-F) 
- Transmisja danych w telefonie musi być wyłączona (Internet LTE)
- GPS w telefonie musi być włączony (lokalizacja)
- Bluetooth i NFC w telefonie muszą być wyłączone 
- Dla pasma 2,4 GHz należy ustawić kanał 20 MHz 
- Uwierzytelnianie przy użyciu adresów MAC lub filtrowanie adresów 

MAC należy wyłączyć
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Krok 1
Pobierz i zainstaluj aplikację Gree+ na 

swoim urządzeniu. Aplikacja jest dostępna w Sklepie 
Play lub Apple Store. Możesz również zeskanować 
poniższy kod QR, a po wyświetleniu strony wyboru 
wybrać wersję na Android lub iOS, aby pobrać 
aplikację.

Google Play Q . :□GREE+
GREE ELECTRIC APPLIANCES. INC一

U

GREE+ App Download Linkage

Krok 2
Otwórz aplikację Gree+. Jeżeli nie masz 

jeszcze konta w aplikacji zarejestruj się klikając 
”Zarejestruj się”. Podaj następujące informacje: 
Nazwa użytkownika, e-mail, hasło, potwierdzenie 
hasła oraz region (Europa). Potwierdź wprowadzone 
dane klikając „Zarejestruj się”. Zostaniesz 
automatycznie załogowany.

Uwaga: Po podaniu informacji i kliknięciu
”Zarejestruj się” konto zostanie utworzone 
zostaniesz automatycznie przeniesiony do ekranu 
głównego aplikacji, bez potrzeby ponownego 
logowania. Potwierdzenie lub link aktywacyjny nie są 
wysyłane na podany adres e-mail.

<  Zarejestruj się

U twórz rodzinę dla  jedno litego  
zarządzania

Zaproś członka rodziny do 
kontrolowania urządzeń w innej 

rodzinie

В

f i k

〇  Przeczytałem i zgadzam się Zgoda

Uwaga: Unikaj znaku spacji w nazwie użytkownika 
lub adresie e-mail. Unikaj prostych i krótkich nazw 
użytkownika
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Włączenie modułu WiFi

Włącz moduł WiFi w urządzeniu 
przyciskając odpowiedni przycisk na pilocie w 
zależności od modelu sterownika.
Dla pompy ciepła na sterowniku przewodowym 
kliknij "Ogólne", a następnie w polu "WiFi" klikając 
włącz moduł WiFi.

3.2 Konfiguracja aplikacji GREE+

Krok 1
Po zalogowaniu się w aplikacji przy 

pierwszej rejestracji pojawi się ekran startowy. Dodaj 
nowe urządzenie klikając ikonę „+" w prawym 
górnym rogu. Następnie wybierz rodzaj urządzenia, 
które chcesz skonfigurować.

Uwaga: Aby skonfigurować klimatyzatory z serii 
RAC, Free Match należy wybrać ikonę 
„Klimatyzacja”. Aby skonfigurować system VRF 
GMV5 należy wybrać ikonę „Klimatyzator 
komercyjny”. Aby skonfigurować urządzenie 
U-Match wybierz ikonę „U-Match". Aby 
skonfigurować oczyszczacz EAGLE wybierz ikonę 
"350G Purifier". Aby skonfigurować pompę ciepła 
wybierz ikonę "Versati"

Uwaga: Podczas konfiguracji, urządzenie powinno 
być cały czas wyłączone.

Uwaga: Uwaga: Wyłącz transmisję danych (LTE) w 
telefonie podczas dodawania urządzenia oraz włącz 
GPS
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Krok 2

Zresetuj moduł WiFi klikojqc "Funkcja" na sterowniku 
a następnie wybierz "Reset WiFi" i zatwierdź 
przyciskiem "OK".

КгокЗ

Po zresetowaniu modułu WiFi pojawi się 
adres MAC urządzenia (ID urządzenia)

Uwaga: pojawienie się adresu MAC może chwilę 
potrwać.

Krok 4
Potwierd...owe Wi-Fi

Podaj dane swojej sieci WiFi wprowadzając 
nazwę i hasło, a następnie kliknij „Szukaj 
urządzenia”. Jeżeli chcesz, żeby aplikacja 
zapamiętała hasło do WiFi zaznacz „Zapamiętaj 
hasło”.

Wybierz domowy router bezprzewodowy(Wi-Fi 
5GHz nie jest obsługiwane)

^  TP-LINK-8319

A … 一 ■!

Q  Zapamiętaj hasło
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Krok 5
Po krótkiej chwili rozpocznie się proces 

wyszukiwania. Po zakończeniu k likn ij，,OK”, aby 
powrocie do ekranu głównego i rozpocząć sterownie 
urządzeniem.

Uwaga: w przypadku nieudanej próby 
dodania urządzenia należy sprawdzić czy typ 
zabezpieczeń w routerze to WPA2-PSK lub WPA- 
PSK

3.3 Pomoc, sterowania grupowe w aplikacji GREE+

Pomoc, Wiadomości, Opinie, 
Ustawienia

Aby przejść do działu pomocy, wiadomości, 
opinii i ustawień na ekranie głównym kliknij ikonkę 
użytkownika w prawym górnym rogu, a następnie 
kliknij odpowiedni dział.

Sprawdzenie wersji aplikacji
Aby sprawdzić wersję oprogramowania, na 

ekranie głównym kliknij ikonkę użytkownika 
w prawym górnym rogu, a następnie kliknij 
„ustawienia” i ,,Info”.
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Sterowanie grupowe
Aby stworzyć grupę urządzeń na ekranie 

głównym kliknij ikonkę użytkownika w prawym 
górnym rogu, a następnie kliknij „Sterowanie 
grupowe”. Dodaj nową grupę klikając w dole ekranu 

Wpisz nazwę grupy i wybierz urządzenia klikając 
suwaki przy ich nazwach. Klikając ustawienia dla 
danego urządzenia wybierz polecenia. Po 
wprowadzeniu ustawień kliknij „Zapisz" w prawym
górnym rogu. Aby aktywować działanie grupowe 
kliknij „Wykonaj” przy nazwie grupy.

Sterow anie grupowe

+

Sterowanie urządzeniem z wielu kont

Aby umożliwić nowym użytkownikom dostęp 
do skonfigurowanych przez Ciebie urządzeń na 
ekranie głównym kliknij ikonkę użytkownika w lewym 
górnym rogu, a następnie kliknij „Zarządzanie 
domem”. Wybierz następnie skonfigurowane
urządzenie w „Rodzina stworzona przez siebie” i 
kliknij „Zaproś członka”. Podaj jego mail i kliknij 
„Zaproś członka". Jeżeli podany użytkownik jest 
zarejestrowany dostanie wiadomość
z zaproszeniem.

Uwaga! Aby móc dodać innego użytkownika musi on 
utworzyć konto na drugim telefonie/ tablecie

く Z arzą d za n ie  d o m em

W irtu a lny

Rodzina, do której się przyłączyłem
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