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1.  MODE  – naciśnięcie: 
zmiana trybu pracy,  
podstawowy lub tygodniowy  
przytrzymanie: 
zmiana trybu pracy: wentylacja, chłodzenie, 
ogrzewanie, 
tryb uśpienia, 
programator czasowy 24h

2.  PLUS  – naciśnięcie:
w trybie podstawowym  

zwiększenie nastawy temperatury, 
w trybie tygodniowym 

podgląd nastawy temperatury komfortowej i ekono-
micznej, 
kolejne naciśnięcia:  
wymuszona praca w temperaturze komfortowej lub 
ekonomicznej

3.  FAN – naciśnięcie: 
zmiana prędkości wentylatora przytrzymanie: 
ustawianie temperatury  
komfortowej i ekonomicznej (dla ogrzewania  
i dla chłodzenia) oraz 
ustawianie programatora tygodniowego

4.  MINUS – naciśnięcie:
w trybie podstawowym  

zmniejszenie nastawy temperatury 
w trybie tygodniowym 

podgląd nastawy temperatury komfortowej i ekono-
micznej, 
kolejne naciśnięcia:  
wymuszona praca w temperaturze komfortowej lub 
ekonomicznej

5.  POWER – naciśnięcie: 
włączanie lub wyłączanie urządzenie

6. tryb uśpienia
7. zewnętrzny sygnał sterujący  

(karta hotelowa, kontaktron itp.)
8. tryb pracy tygodniowy
9. tryb pracy podstawowy
10. blokada klawiatury
11. praca w temperaturze ekonomicznej
12. otwarty zawór
13. praca w temperaturze komfortowej
14. ogrzewanie
15. chłodzenie
16. wentylacja
17. zegar czasu rzeczywistego
18. ikona wentylatora
19. prędkość pracy wentylatora
20. programator czasowy 24h 

(aktywny – świeci się „OFF”)
21. programator czasowy 24h 

(aktywny – świeci się „ON”)
22. wartość temperatury
23. ikona pomieszczenia 

(temperatura mierzona)
24. ikona zmiany nastawy temperatury
25.  godziny dla temperatury komfortowej lub ekonomicznej
26. dni tygodnia: 

MON – Poniedziałek (Monday) 
TUE – Wtorek (Tuesday) 
WED – Środa (Wednesday) 
THU – Czwartek (Thursday) 
FRI – Piątek (Friday) 
SAT – Sobota (Saturday) 
SUN – Niedziela (Sunday)

W trakcie ustawiania zegara lub temperatury, można przytrzymać  
przycisk  PLUS lub  MINUS, aby szybko zmieniać wartości.
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naciśnij i przytrzymaj 
1.  zmiana pracy:

chłodzenie, grzanie, wentylacja
2.  tryb nocny: 

obniżenie (grzanie) lub podwyższenie (chłodzenie)
temperatury o 2 stopnie na najbliższe 8 godzin

3.  ustawianie włącznika czasowego
godzina włączenia i godzina wyłączenia urządzenia

naciśnij i przytrzymaj 
ustawienie zegara: minuty, godziny i dni tygodnia.
MON – poniedziałek, TUE – wtorek, WED – środa, 
THU – czwartek, FRI – piątek, SAT – sobota, 
SUN – niedziela

przełączanie: minuty, godziny, dni

zmniejszanie wartości

wyjście z ustawień

zwiększanie wartości

przełączanie między 3 ustawieniami (powyżej)

zmiana wartości

wyjście z ustawień

zmiana wartości

naciśnij i przytrzymaj 
1.  zmiana pracy:

chłodzenie, grzanie, wentylacja
2.  tryb nocny: 

obniżenie (grzanie) lub podwyższenie (chłodzenie)
temperatury o 2 stopnie na najbliższe 8 godzin

3.  ustawianie włącznika czasowego
godzina włączenia i godzina wyłączenia urządzenia

naciśnij i przytrzymaj 
ustawienie zegara: minuty, godziny i dni tygodnia.
MON – poniedziałek, TUE – wtorek, WED – środa, 
THU – czwartek, FRI – piątek, SAT – sobota, 
SUN – niedziela

przełączanie: minuty, godziny, dni

zmniejszanie wartości

wyjście z ustawień

zwiększanie wartości

przełączanie między 3 ustawieniami (powyżej)

zmiana wartości

wyjście z ustawień

zmiana wartości

jeśli klawiatura jest zablokowana.
przycisk POWER może być nieaktywny
(zależnie od ustawień blokady)

naciśnij przycisk POWER aby 
włączyć lub wyłączyć urządzenie

dotknij
1 sekunda

Włączanie i wyłączanie: 

przytrzymaj jednocześnie  PLUS i MINUS 
przez 5 sekund, aby zablokować lub 
odblokować klawiaturę

ikona blokady 
klawiatury 

przytrzymaj
5 sekund

Blokada klawiatury: Ustawianie zegara:

Ustawianie trybu pracy (chłodzenie, grzanie, wentylacja):

naciśnij
zmiana
prędkości
wentylatora

dotknij
1 sek.

Zmiana prędkości pracy wentylatora:

zmiana trybu pracy
na podstawowy 
lub na tygodniowy

naciśnij,
aby zwiększyć 
nastawę temperatury

naciśnij,
aby zmniejszyć 
nastawę temperatury

tryb podstawowy

dotknij
1 sekunda

Zmiana trybu pracy (podstawowy lub tygodniowy) 
i nastawa temperatury:


