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Produkt przeznaczony do użytku domowego, komercyjnego lub w przemyśle lekkim

Pilot systemu Lossnay

PZ-60DR-E
Instrukcja obsługi

ON/OFF 

Pilot przeznaczony do współpracy z jednostką Lossnay, umożliwiający jej 
włączanie, wyłączanie oraz wybór trybu wentylacji i prędkości wentylatora.
Dla zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej obsługi pilota i jednostki Lossnay, 
konieczne jest dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją.



1 Środki bezpieczeństwa
Środki ostrożności podzielono na dwie grupy w zależności od skali zagrożenia.

Wskazuje sytuację lub czynność, która niepoprawnie wykonana może doprowadzić do poważnego urazu lub śmierci.

Wskazuje sytuację lub czynność, która niepoprawnie wykonana może doprowadzić do obrażeń fizycznych użytkownika

lub uszkodzenia jego mienia.

OSTRZEŻENIE

UWAGA

OSTRZEŻENIE

Nie podejmuj się samodzielnie montażu urządzenia.
W celu wykonania montażu urządzenia należy skontaktować się z lokalnym

dystrybutorem lub wykwalifikowanym technikiem. Nieprawidłowy montaż

może doprowadzić do porażenia prądem, wzniecenia ognia lub innego 

poważnego wypadku.

Natychmiast zatrzymaj pracę jeżeli wyświetli się kod błędu lub urządzenie 

zacznie działać nieprawidłowo.

Użytkowanie urządzenia w takich warunkach może doprowadzić do jego

uszkodzenia lub do wzniecenia ognia. Skontaktuj się z lokalnym dystry-

butorem.

Nie modyfikuj ani nie naprawiaj samodzielnie urządzenia. 
Wszelkie nieprawidłowości powstałe w wyniku samodzielnie wykonanych 

modyfikacji czy napraw mogą doprowadzić do porażenia prądem, wznie-

cenia ognia lub innego poważnego wypadku. W celu wykonania naprawy 

skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.

W celu utylizacji urządzenia skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.

Nie przenoś urządzenia samodzielnie.
Nieprawidłowy ponowny montaż może doprowadzić do porażenia prądem, 

wzniecenia ognia lub innego poważnego wypadku. 

Zmianę miejsca montażu urządzenia powinien przeprowadzić dystrybutor

lub wykwalifikowany technik.

W przypadku niepoprawnej pracy, natychmiast wyłącz urządzenie.
Jeżeli korzystanie z urządzenia jest kontynuowane może dojść do jego

uszkodzenia, porażenia prądem lub wzniecenia ognia. Jeżeli wystąpią 

objawy nieprawidłowości (np. zapach spalenizny), natychmiast odłącz 

zasilanie i skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.

Upewnij się, że urządzenie jest zasilane napięciem znamionowym.
Zasilanie niewłaściwym napięciem może doprowadzić do wzniecenia 

ognia lub uszkodzenia urządzenia.

Upewnij się, że urządzenie zostało solidnie zamocowane.
Upewnij się, że urządzenie jest bezpiecznie zamontowane na wytrzymałej 

podstawie, eliminując ryzyko jego upadku.
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Nie używaj urządzenia do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem.

Urządzenie przeznaczone jest do użytkowania w ramach systemów Klima-

tyzowania Budynków Mitsubishi. Nie należy używać go z innymi systemami 

lub do innych celów, gdyż może to spowodować niepoprawną pracę.

Nie przechowuj niebezpiecznych materiałów w pobliżu urządzenia. 

Nie montuj urządzenia w miejscu możliwego wycieku łatwopalnego gazu. 

Obecność łatwopalnych gazów może spowodować eksplozję lub pożar.

UWAGA

Nie myj urządzenia wodą.

Takie postępowanie może spowodować porażenie prądem lub uszkodze-

nie urządzenia.

Nie dotykaj żadnych przycisków mokrymi rękoma.

Takie postępowanie może spowodować porażenie prądem lub uszkodze-

nie urządzenia.

Do czyszczenia urządzenia nie wykorzystuj benzenu, rozcieńczalnika 

lub innych substancji chemicznych.

Może to doprowadzić do odbarwienia obudowy lub uszkodzenia urządze-

nia. Jeżeli urządzenie znacznie się zabrudzi, zastosuj łagodny środek 

czyszczący rozcieńczony w wodzie oraz szmatkę aby zetrzeć brud z urzą-

dzenia. Na koniec przetrzyj urządzenie suchą szmatką.

Nie demontuj urządzenia.

Podejmowanie się demontażu może spowodować obrażenia w wyniku 

kontaktu z wewnętrznymi elementami lub doprowadzić do wzniecenia 

ognia lub uszkodzenia urządzenia.

Nie ciągnij ani nie skręcaj przewodów komunikacyjnych.

Takie postępowanie może doprowadzić do wzniecenia ognia lub uszko-

dzenia urządzenia.

Używaj urządzenia w określonym zakresie temperatur pracy.

Używaj urządzenia tylko gdy temperatura otoczenia nie przekracza limitów

podanych w instrukcji. Jeżeli w instrukcji nie podano limitów, należy przyjąć 

zakres temperatury od 0° do 40°C). Eksploatowanie urządzenia w tempera-

turach spoza określonego zakresu może spowodować poważne uszkodzenie.

Nie wciskaj przycisków za pomocą ostro zakończonych przedmiotów.

Takie postępowanie może spowodować porażenie prądem lub uszkodze-

nie urządzenia.

Nie używaj urządzenia w ekstremalnych warunkach.

Zastosowanie urządzenia w miejscu, gdzie występuje wysokie zaolejenie

(dotyczy również oleju maszynowego), spaliny lub gaz siarkowy, może 

znacznie obniżyć wydajność urządzenia lub spowodować jego uszkodzenie.

Nie narażaj urządzenia na działanie środków owadobójczych lub ła-

twopalnych sprayów. 

Nie używaj łatwopalnych sprayów i substancji chemicznych w pobliżu 

urządzenia i upewnij się, że strumień nie jest rozpylany bezpośrednio na 

urządzenie. Kontakt lub bliskość z takimi substancjami stwarza ryzyko 

eksplozji lub pożaru.
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Sekcja wyświetlacza

Identyfikacja bieżącej operacji

Prezentuje tryb pracy itp.

* Dostępna opcja wielojęzyczna.

2 Nazwy i funkcje elementów pilota

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

Wskaźnik „CENTRAL“

(Sterowanie centralne)

Sygnalizuje zablokowanie funkcji 

pilota z poziomu głównego 

sterownika.

Wskaźnik „INTERLOCKED“ 
(Praca powiązana)

Wyświetlany kiedy wentylacja Lossnay 
zostaje uruchomiona przez powiązaną 
jednostkę lub sygnał zewnętrzny.

Wskaźnik „Programator wył.”

Informuje, że programator jest
nieaktywny.

Wskaźnik „Night Purge”

Wyświetlany podczas pracy 

w trybie nocnej wentylacji.

Dzień tygodnia

Przedstawia bieżący dzień tygodnia.

Wyświetlacz czasu / programatora

Prezentuje bieżący czas, o ile nie zostanie załączony

prosty programator.

Jeżeli został załączony prosty programator,

w tym miejscu będzie wyświetlany pozostały czas.

Wskaźnik „Blokada”

Sygnalizuje, że przyciski pilota zostały

zablokowane.

Wskaźniki „Czyszczenie filtra” 

i „Wymiennik Lossnay Core”

Informuje o konieczności wyczyszczenia

filtra i wymiennika.

Wskaźniki programatorów

Pojawiają się po załączeniu odpowia-

dających im programatorów.

Wskaźnik „Auto. prędkości wentylatora”

Wyświetlany podczas pracy wentylatora 

w trybie automatycznej prędkości.

Wskaźnik „Regulacji obrotów wentylatora”

Określa wybrany tryb obrotów: ekstra 
niskie, niskie, wysokie, ekstra wysokie

Ekstra niskie Niskie Wysokie Ekstra wysokie

 (wskaźnik zasilania)

Sygnalizuje włączone zasilanie.

Wskaźnik „ERROR CODE“ 

(Kod błędu)

Wyświetlany razem z numerem 

jednostki (3 cyfry), której dotyczy

awaria oraz kodem błędu (4 cyfry).

Tryb wentylacji

Sygnalizuje aktualny tryb wentylacji

Wymiana ciepła

By-pass

Tryb automatyczny

(Wymiana/Bypass) lub

– 4 –



Sekcja obsługi

 Przycisk MENU

(Przycisk MONITOR/SET)

 w tył

 do przodu

Odchyl

pokrywkę

 Przycisk ON/OFF

Przycisk regulacji prędkości
wentylatora

 Przycisk

(Przycisk <ENTER>)

Kontrolka pracy

Uwaga:
Jeżeli zostanie wciśnięty przycisk obsługujący funkcję, w którą nie została wyposażona jednostka Lossnay, na wyświetlaczu 
pilota pojawi się komunikat „NOT AVAILABLE” (niedostępny).
Jeżeli pilot steruje kilkoma jednostkami Lossnay, komunikat ten pojawi się tylko w przypadku gdy wybrana funkcja nie jest 
dostępna dla głównej jednostki.

Przełączanie między „załączaniem” 
i „zatrzymywaniem” pracy. Przełączanie
między „Pracą” i „Wentylacją 24-godz.
(ekstra niskie obroty wentylatora)” jeżeli 
ustawiono wentylację całodobową.Przycisk wyboru funkcji

Używany do wyboru trybu 
wentylacji: wymiana ciepła, 
by-pass, tryb automatyczny.

 Przycisk CLOCK

Świeci podczas pracy; pulsuje 
w przypadku awarii.

Umożliwia ustawienie bardzo niskiej 
prędkości wentylatora

 Do następnej operacji

Używany do ustawiania niskich lub wysokich
(ekstra wysokich) obrotów wentylatora.

Wciśnij dwukrotnie aby wyzerować 
wskaźnik czyszczenia filtra.

 Do poprzedniej operacji

 Przycisk ON/OFF

(Przycisk DAY)

Przycisk FILTER

Przycisk CLEAR

Przycisk „ekstra niskich” obrotów
wentylatora (Przycisk OPERATION)

Przycisk OPERATION

Przycisk BACK (powrót)
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 Użyj tego ekranu do zmiany bieżącego dnia tygodnia i czasu.

Uwaga:
Dzień i czas nie będą wyświetlane jeżeli funkcja zegara została wyłączona lub prosty
pilot został aktywowany w trybie wyboru funkcji pilota.

<Jak ustawić dzień tygodnia i czas...>

1.  Wciśnij jeden z przycisków nastawy czasu        lub    , na wyświetlaczu pojawi się 
 informacja  .
2.  Wciśnij przycisk [  ON/OFF] (DAY)]     aby ustawić dzień tygodnia.

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

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

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

2

3

4

Ustawienie dnia tygodnia

Nastawa czasu

3 Ustawianie dnia tygodnia i bieżącego
czasu

Uwaga:

Nowowprowadzone ustawienia – krok 2 i 3, zostaną anulowane jeżeli wciśniesz 
przycisk BACK     (powrót) przed wciśnięciem przycisku     .

5. Wciśnij przycisk BACK     (powrót) aby zakończyć procedurę wprowadzania 
ustawień. Wyświetlacz powróci do standardowego ekranu kontrolnego, gdzie
w polu     będzie wyświetlany nowy ustawiony dzień i czas.
* Aby zmienić czas lub dzień tygodnia, rozpocznij od kroku 1.

Uwaga:

Jeżeli używasz dwóch pilotów, ustawienie czasu i dnia tygodnia w jednym z nich 
spowoduje zastosowanie tych samych ustawień również w drugim pilocie.

Wyświetlacz
graficzny Wyświetlacz dnia 

tygodnia i czasu
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Typowa konfiguracja systemu

W każdym przypadku, możliwe jest zastosowanie maksymalnie dwóch pilotów.

Praca z użyciem dwóch pilotów

• Jeżeli podłączono dwa indywidualne piloty, ostatni odebrany sygnał sterujący będzie

miał priorytet.

Niezależna praca jednostki Lossnay:

Praca powiązana z pracą np. klimatyzatora:

Pilot(y)
Możliwość zastosowania
maksymalnie dwóch pilotów

Lossnay

Zasilanie

Pracą jednostki 
Lossnay można
sterować na tych
samych zasadach
jak w przypadku 
pracy niezależnej.

Jednostkę Lossnay
można uruchamiać
i zatrzymywać
za pośrednictwem
urządzeń
zewnętrznych.

Włącznik

urządzenia

zewnętrznego

Maksymalnie można podłączyć 15 jednostek Lossnay.

Jednostka

wewnętrzna

Lossnay

Lossnay

Zasilanie

Pilot(y)

Zasilanie

Zasilanie

4 Obsługa pilota
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Kolejność czynnościPowiązane wskaźnikiStosowny przyciskOperacja

1. Uruchamianie jednostki

Lossnay

Kontrolka pracy „Wysokie”

Wciśnij przycisk [     ON/OFF], kontrolka pracy powinna się zapalić. 

2. Ustawianie trybu 

wentylacji
„WYMIANA CIEPŁA”

nieautomatycznie

Wciśnij przycisk wyboru funkcji: każdorazowe wciśnięcie spowoduje zmianę wskaźnika

w kolejności: [HEAT EX.] (wymiana ciepła) (nieautomatycznie) --> [BY-PASS] (nieauto-

matycznie) --> [AUTO].

3. Wybór prędkość 

wentylatora

„Niskie”   „Ekstra wysokie”

Wciśnij przycisk regulacji obrotów wentylatora aby wybrać Niskie lub Wysokie (Ekstra 

wysokie) obroty wentylatora. Wysokie i ekstra wysokie obroty można wybrać w ramach

konfiguracji wstępnej.

4. Wybór „ekstra niskich” 

obrotów wentylatora*1*2

Lüftungsstufe*1*2

„Ekstra niskie”

Wciśnij przycisk „ekstra niskich” obrotów wentylatora.
Wentylator rozpocznie pracę z ekstra niskimi obrotami. Po wciśnięciu przycisku Regulacji
obrotów, wentylator powróci do swojej oryginalnej prędkości (przed rozpoczęciem pracy 
w trybie ekstra niskich obrotów). Ponowne wciśnięcie przycisku ekstra niskich obrotów, 
spowoduje powrót do pracy w trybie ekstra niskich obrotów.

5. Zatrzymywanie jednostki 

Lossnay
Kontrolka pracy

Wciśnij przycisk [     ON/OFF]* 
2

(Wciśnij przycisk [     ON/OFF] aby zgasić kontrolkę pracy.) 

*1 Jeżeli zostanie wciśnięty przycisk obsługujący funkcję, w którą nie została wyposażona jednostka Lossnay, na wyświetlaczu pilota pojawi się komunikat „NOT AVAILABLE” 
  (niedostępny).

*2 Jeżeli ustawiono „Wentylację 24-godz.”, wciśnięcie przycisku [     ON/OFF] spowoduje wyświetlenie na wyświetlaczu graficznym wskaźnika „24HR VENTILATION”, a praca prze-

łączy się na tryb ekstra niskich obrotów wentylatora. Aby zatrzymać pracę, wciśnij przycisk [      ON/OFF] dwukrotnie w ciągu 3 sekund lub wciśnij ten sam przycisk i przytrzymaj 

go przez 5 sekund.

Wyświetlacz graficzny

Przycisk wyboru funkcji  Przycisk ON/OFF

Przycisk regulacji wentylatora

Przycisk „ekstra niskich” obrotów wentylatora
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Tryb wentylacji Wyświetlacz

AUTO

WYMIANA CIEPŁA

BY-PASS

Wyświetlacz będzie

zmieniał się automa-

tycznie w zależności

od warunków środowiska.

* Jeżeli wybrano tryb „WYMIANA CIEPŁA” lub „BY-PASS” i wskaźniki     i     pulsują 

na zmianę na wyświetlaczu graficznym w odstępie 5 sekund, zaleca się wybranie 

trybu „AUTO”. (Wskaźniki będą pulsować maksymalnie 10 razy.)

Korzystanie z przycisku wyboru funkcji

Korzystanie z programatora

W tym rozdziale wyjaśniono jak ustawić i użytkować programator. Za pomocą trybu wyboru funkcji pilota wybierz, który z dwóch programatorów chcesz użyć: 1 Programator

tygodniowy, 2 Prosty programator.
Informacje o sposobie konfigurowania trybu wyboru funkcji pilota znajdują się w Instrukcji Montażu, w rozdziale [5]-3 (2).

Uwaga:
• Programator tygodniowy i prosty nie mogą być używane jednocześnie.
• Jeżeli do jednego urządzenia lub grupy podłączono dwa piloty i wykorzystywany jest programator, ustaw go tylko na jednym z pilotów, a w drugim ustaw funkcję „Timer 

disabled” (programator nieaktywny). System nie będzie działał prawidłowo jeżeli dwa różne ustawienia programatora zostaną skonfigurowane dla dwóch różnych pilotów.

1  Korzystanie z programatora tygodniowego
 Programator tygodniowy można wykorzystać do ustawienia 8 operacji dla każdego dnia tygodnia.
• Każda z operacji może obejmować: czas Wł. / Wył. razem z nastawą prędkości wentylatora lub sam czas Wł. / Wył. lub samą nastawę prędkości wentylatora.
• Kiedy bieżący czas osiągnie czas ustawiony w programatorze, jednostka Lossnay wykona zaprogramowane operacje.

 Odstęp między nastawami czasu dla tego programatora wynosi 1 minutę.

Przykład

Uwaga:
*1. Programator tygodniowy nie zadziała jeżeli wystąpią którekolwiek z poniższych okoliczności:
 Funkcja programatora jest wyłączona; użytkownik jest w trakcie ustawiania funkcji; użytkownik jest w trakcie ustawiania programatora; użytkownik jest w trakcie 

ustawiania bieżącego dnia tygodnia lub czasu; system jest sterowany centralnie. (Szczególnie, system nie wykona operacji (włączenie, wyłączenie jednostki), 
które są zablokowane w tych okolicznościach).

*2. Z programatora tygodniowego można korzystać jeżeli funkcja zegara została aktywowana w trybie wyboru funkcji.

8:00 9:00 12:00 13:00 17:00 20:00 22:00

7Niskie 2Niskie 4Niskie 6 Stop

 1Wysokie  3Wysokie  5 Ekstra

niskie
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4

2 3

1

Ustawiony dzień

Nr operacji

<Jak ustawić programator tygodniowy>

1. Upewnij się, że wyświetlany jest standardowy ekran kontrolny oraz, że wskaźnik

programatora tygodniowego     jest widoczny na wyświetlaczu.

2. Wciskaj przycisk [     MENU]     do czasu aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat  
„TIMER SET” (w polu    ). (Zwróć uwagę, że każde wciśnięcie przycisku powoduje

przełączanie wyświetlanych komunikatów: „TIMER SET” i „TIMER MONITOR”).

3.  Wciśnij przycisk [     ON/OFF (DAY)]     aby ustawić dzień. Każde wciśnięcie powo-

duje wyświetlenie w polu     kolejnych ustawień w następującej kolejności: „SUN 

MON TUE WED THU FRI SAT” → „SUN” → ... → „FRI” → „SAT” → “SUN MON 

TUE WED THU FRI SAT”...

4. Wciśnij przycisk Operacji     lub     (     lub     ) tyle razy ile potrzeba aby wybrać 

odpowiedni numer operacji (od 1 do 8)     .

* Ustawienia z punktów 3 i 4 złożą się na wybór jednej z komórek przedstawionej 

poniżej tabeli: 

 (wyświetlacz pilota po lewej przedstawia jak wyglądałby wyświetlacz w przypadku

ustawienia Operacji 1 dla Niedzieli z podanymi poniżej wartościami).

Tabela konfiguracji

Nr operacji
Niedziela

(SUN)

Poniedziałek

(MON)
…

Sobota

(SAT)

Nr 1
• 9:00

• WŁ.

• Wysokie

Nr 2
• 10:00

• WYŁ.

• 10:00

• WYŁ.

• 10:00

• WYŁ.

• 10:00

• WYŁ.

…

Nr 8

Uwaga:

Ustawiając dzień na: „Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat”, możesz ustawić wykonanie tej 

samej operacji każdej dnia o tej samej porze. (Przykład: opisana powyżej operacja 2, 

którą ustawiono jednakowo dla wszystkich dni tygodnia).

<Nastawa Operacji 1 dla
Niedzieli>
Uruchomienie jednostki
Lossnay o 9:00, wysokie
obroty wentylatora.

<Nastawa Operacji 2 dla 
każdego dnia>
Wyłączenie jednostki 
Lossnay o 10:00.

1
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<Jak przeglądać ustawienia programatora tygodniowego>

1. Upewnij się, że na wyświetlaczu widoczny jest wskaźnik programatora

tygodniowego (pole    ).

2. Wciśnij przycisk [     MENU]     tak aby na wyświetlaczu pojawił się 

wskaźnik „TIMER MONITOR” (pole     ).

3. Wciśnij przycisk [     ON/OFF (DAY)]      tyle razy ile potrzeba aby wybrać 

dzień, dla którego ustawienia chcesz przeglądać (pole    ).

4.  Wciśnij przycisk Operacji      lub      (     lub     ) tyle razy ile potrzeba aby 

zmienić operację programatora wyświetlaną na ekranie (pole    ).

* Każde wciśnięcie spowoduje przejście do kolejnej operacji zgodnie 

z ustawieniami czasu.

5.  Aby zakończyć tryb monitorowania i powrócić do standardowego ekranu 

kontrolnego, wciśnij przycisk BACK (powrót)     .

<Nastawa programatora tygodniowego>

5. Wciśnij odpowiedni przycisk [     CLOCK]     tyle razy ile potrzeba aby ustawić żądany czas
(pole     ).
* Przytrzymanie wciśniętego przycisku powoduje, że czas zacznie narastać najpierw w od-

stępach 1-minutowych, następnie 10-minutowych i ostatecznie 1-godzinnych.
6. Wciśnij przycisk [     ON/OFF]     aby wybrać żądaną operację (Wł. (ON) lub Wył. (OFF)), 

(pole    ).
* Każde wciśnięcie przycisku powoduje przejście do kolejnych ustawień w następującej 

kolejności: puste pole wyświetlacza (bez ustawień) → „ON” → „OFF”.
Uwaga:
Programator nie zadziała jeżeli nie będzie wyświetlany.
7. Wciśnij przycisk Regulacji obrotów wentylatora     aby ustawić prędkość wentylatora (pole

    ). 
* Każde wciśnięcie przycisku powoduje zmianę ustawień, w kolejności: puste pole wyświet-

lacza (bez ustawień) → Ekstra wysokie → Wysokie → Niskie → Ekstra niskie → puste pole.
Uwaga:
Jeżeli wybrano „puste pole wyświetlacza”, system będzie pracował z aktualnie ustawioną pręd-
kością wentylatora (każdą inną niż Ekstra niskie obroty).
Dla modeli Lossnay nie obsługujących ekstra niskiej prędkości, ustawienie to nie będzie wy-
świetlane.
8. Aby anulować obecnie wprowadzone ustawienia dla wybranej operacji, wciśnij raz i szybko

puść przycisk CLEAR (wyczyść)    .
* Wyświetlana nastawa czasu zmieni się na „—:—”, a ustawienia ON / OFF oraz prędkości 

wentylatora zgasną. (Aby jednocześnie usunąć wszystkie ustawienia programatora tygod-
niowego wciśnij przycisk CLEAR     i przytrzymaj go przez min. 2 sekundy. Wyświetlacz
zacznie pulsować, wskazując tym samym, że wszystkie nastawy zostały anulowane).

9. Po dokonaniu właściwych ustawień – krok 5, 6 i 7 wciśnij przycisk            aby zablokować 
wprowadzone dane.
* Wskaźnik „TIMER SET” zapulsuje trzy razy.

Uwaga:
Wszystkie nowowprowadzone dane zostaną anulowane jeżeli wciśniesz przycisk BACK 
(powrót)     przed wciśnięciem przycisku           . Jeżeli ustawiono dwie lub więcej operacji 
na dokładnie ten sam czas, wykonana zostanie tylko operacja o najwyższym numerze.
10. Powtórz kroki 3 do 8 zgodnie z potrzebą aby zapełnić wymaganą ilość „komórek tabeli”.
11. Wciśnij przycisk BACK     aby wrócić do standardowego ekranu kontrolnego i zakończyć

procedurę zmiany ustawień.
12. Aby aktywować programator wciśnij przycisk [     ON/OFF]     , tak aby z wyświetlacza  

zniknął wskaźnik „TIMER OFF”. Upewnij się, że wskaźnik „TIMER OFF” (pole     ) nie
jest widoczny na wyświetlaczu.
* Jeżeli nie wprowadzono żadnych ustawień, to wskaźnik „TIMER OFF” (pole     ) będzie 

pulsował na wyświetlaczu.

Prezentacja ustawień wentylatora  

6

7

5Prezentacja nastawy czasu Prezentacja wybranej operacji (Wł. (ON) lub Wył. (OFF))
* Nie pojawia się jeżeli operacja nie została ustawiona.

<Wyłączenie programatora tygodniowego>

Wciśnij przycisk [     ON/OFF]      - na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik  
„Timer Off” (pole    ).

10

<Włączenie programatora tygodniowego>

Wciśnij przycisk [     ON/OFF]     - wskaźnik „Timer Off” (pole    ) zgaśnie. 

10

1

98 Ustawienia programatora
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<Jak ustawić prosty programator>

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

 Jeżeli wyświetlany jest inny wskaźnik, zmień go na „SIMPLE TIMER” w trybie wy-
boru funkcji pilota – patrz Instrukcja Montażu rozdział [5. Wybór funkcji [3] Wybór
trybu (2) Nastawa funkcji programatora.]

2. Wciskaj przycisk [     MENU]     , do czasu aż na wyświetlaczu pojawi się komuni- 
kat „TIMER SET” (w polu    ). (Zwróć uwagę, że każde wciśnięcie przycisku powo-
duje przełączenie wyświetlanych komunikatów: „TIMER SET” i „TIMER MONITOR”).

3. Wciśnij przycisk [     ON/OFF]     aby wyświetlić bieżące ustawienia czasu Wł. lub
Wył. dla prostego programatora. Wciśnij przycisk raz aby wyświetlić czas pozosta-
ły do Wł., a następnie wciśnij ponownie aby wyświetlić czas jaki pozostał do Wył. 
(na wyświetlaczu (w polu    ) pojawiają się wskaźniki ON / OFF).

• Programator czasu Wł.:  jednostka Lossnay rozpocznie pracę gdy minie 
 określona ilość godzin.

• Programator czasu Wył.:  jednostka Lossnay zatrzyma pracę gdy minie
 określona ilość godzin. 

4. W czasie gdy na wyświetlaczu, w polu     wyświetlany jest wskaźnik „ON” lub „OFF”: 
wciśnij odpowiedni przycisk [     CLOCK]     tyle razy ile potrzeba aby ustawić godzinę
Wł. (jeżeli wyświetlane jest „ON”) lub godzinę Wył. jeżeli wyświetlane jest „OFF”) 
(pole    ).

• Dostępny zakres: od 1 godziny do 72 godzin
• Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje zmianę wartości ze zwiększoną 

prędkością

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

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

7. Po zrealizowaniu powyżej opisanych kroków od 3 do 6, wciśnij przycisk           aby
zaakceptować wprowadzone dane.
* Wskaźnik „TIMER SET” zapulsuje trzy razy.

Uwaga:
Wszystkie nowowprowadzone dane zostaną anulowane jeżeli wciśniesz przycisk 
BACK (powrót)     przed wciśnięciem przycisku          .
8. Wciśnij przycisk BACK (powrót)     aby wrócić do standardowego ekranu kontrolnego.
9. Wciśnij przycisk [      ON/OFF]     aby uruchomić odliczanie czasu. Po uruchomie- 

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

4 32

1

4

1

2

3

Ustawienia programatora

Wybrana operacja

(Wł. lub Wył.)

 Korzystanie z prostego programatora
 Prosty programator można ustawić na trzy sposoby.
• Tylko czas uruchomienia: Jednostka Lossnay uruchomi się gdy minie 

ustawiony czas.
• Tylko czas zatrzymania:   Jednostka Lossnay zatrzyma pracę gdy minie 

ustawiony czas.

gdy miną odpowiednie czasy
• Czas uruchomienia i zatrzymania: Jednostka Lossnay uruchomi się i zatrzyma

 Prosty programator (uruchamiający i zatrzymujący pracę) można ustawić tylko 
raz w ciągu 72 godzin. 

 Jednostką nastawy czasu jest 1 godzina.
 Jeżeli ustawiono tryb wentylacji 24-godzinnej (ekstra niskie obroty ustawione przez 
wciśnięcie przycisku [     ON/OFF] podczas pracy), po upływie czasu działania pro-
gramatora, system powróci do pracy z ekstra niskimi obrotami zamiast zatrzymania
pracy.

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

okoliczności:
 funkcja programatora jest wyłączona; użytkownik jest w trakcie wybierania 

funkcji; użytkownik jest w trakcie ustawiania programatora; system jest sterowa-
ny centralnie (w tych warunkach operacja Wł. / Wył. będzie zabroniona).

*3. W przypadku korzystania z prostego programatora, czas nie będzie wyświetlany 
na ekranie nawet jeżeli funkcja aktywnego zegara została załączona.
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<Przeglądanie bieżących ustawień prostego programatora>

1. Upewnij się, że na wyświetlaczu widoczny jest wskaźnik prostego pro-

gramatora (pole    ).

2. Wciśnij przycisk [     MENU]      tak aby na wyświetlaczu pojawił się  
wskaźnik „TIMER MONITOR” (pole    ).

• Jeżeli uruchomiono prosty programator czasu Wł. lub Wył., czas jaki 

pozostał do wykonania tej operacji będzie wyświetlany w polu    .

• Jeżeli ustawiono obie operacje: Wł. i Wył., to na wyświetlaczu będą

wyświetlane przemiennie nastawy czasu dla obu operacji.

3.  Aby zakończyć tryb monitorowania ustawień i powrócić do standardowe-

go ekranu kontrolnego wciśnij przycisk BACK (powrót)     .

<Wyłączenie prostego programatora...>

Wciśnij przycisk [     ON/OFF]     - z wyświetlacza znikną ustawienia pro- 
gramatora (pole     ).

7

1

<Włączenie prostego programatora...>

Wciśnij przycisk [      ON/OFF]     - na wyświetlaczu w polu     pojawią się  
ustawienia programatora .

7

1

6

1

5 Ustawienia programatora

Przykłady
Jeżeli w ramach prostego programatora ustawiono oba czasy: Wł. i Wył., praca i wskazania

wyświetlacza prezentują się zgodnie z poniższym opisem.

Przykład 1:

Uruchom programator z czasem Wł. ustawionym na wcześniejszą godzinę niż czas Wył.

Nastawa czasu Wł.: 3 godziny

Nastawa czasu Wył.: 7 godzin

3 godziny po
uruchomieniu
programatora

Uruchomienie

programatora

7 godzin po

uruchomieniu

programatora

Wyświetlana jest nastawa czasu

Wł. (ilość godzin jaka pozostała 

do Wł.)

Zmiana wyświetlanych nastaw

na czas Wył. (ilość godzin jaka

pozostała do Wył.)

Wyświetlany czas jest wartością

nastawy czasu Wył. (7 godzin) –

czas Wł. (3 godziny) = 4 godziny

Jednostka Lossnay wyłączy się

i pozostanie wyłączona do czasu

ponownego uruchomienia jej

przez użytkownika.

Przykład 2:

Uruchom programator z czasem Wył. ustawionym na wcześniejszą godzinę niż czas Wł.

Nastawa czasu Wł.: 5 godzin

Nastawa czasu Wył.: 2 godziny

2 godziny po

uruchomieniu

programatora

Uruchomienie

programatora

5 godzin po

uruchomieniu

programatora

Wyświetlana jest nastawa czasu

Wył. (ilość godzin jaka pozostała

do Wył.)

Zmiana wyświetlanych nastaw

na czas Wł. (ilość godzin jaka 

pozostała do Wł.)

Wyświetlany czas jest wartością

nastawy czasu Wł. (5 godzin) –

czas Wył. (2 godziny) = 3 godziny

Jednostka Lossnay włączy się

i pozostanie włączona do czasu

wyłączenia jej przez użytkownika.
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Tryb „Night Purge” jest aktywny; jednostka nie pracuje.

Godzina
1:00

Temperatura
zewnętrzna 17°C/28°
lub wyższa (w ciągu

24-godz.)

Monitorowanie 

temperatury (5 minut)

Wewnątrz > 22°C

i wewnętrzna – zewnętrzna

> 5°C

Działanie funkcji „NightPurge”

(wentylacja w trybie by-pass)

55 minutowa 

przerwa

Działanie funkcji

„Night Purge”

Koniec trybu „Night Purge”

(zatrzymanie pracy)

Nie

Tak

Godzina

6:00

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Tak
Tak

Tak

Ustawienie zewnętrznej temperatury (OA) 

można wybrać między 17°C i 28°C za pomocą

przełącznika DIP (SW2-7) w module sterującym

jednostki Lossnay. Więcej informacji znajduje się

w instrukcji montażu pilota.

Korzystanie z funkcji „Night Purge”

Funkcję „Night Purge” stosuje się latem w celu automatycznego uruchomienia wen-

tylacji w pomieszczeniu w nocy, w czasie gdy klimatyzator nie pracuje. Zadaniem 

wentylacji pracującej w tym trybie jest odprowadzenie nagromadzonego ciepła i tym

samym zmniejszenie obciążenia klimatyzatora następnego dnia rano.

Jeżeli funkcja „Night Purge” została aktywowana zgodnie z opisem w instrukcji montażu, 

w rozdziale [5. Wybór funkcji [5] (8)], praca nocą będzie realizowana zgodnie ze sche-

matem blokowym przedstawionym po prawej stronie.

Wskaźnik funkcji „Night Purge” będzie widoczny na wyświetlaczu (w polu     ), od 

godziny 1:00 do 6:00.

21

• Prędkość wentylatora przełączy się na ostatnie ustawienie aktywowane przed 

wyłączeniem jednostki Lossnay.

• Działanie funkcji „Night Purge” zostanie zakończone w każdym z poniższych  

warunków (od     do    ) i nie zostanie wznowiona do czasu wystąpienia wa-

runków umożliwiających jej uruchomienie następnego dnia.

 Między godziną 6:00 i 0:59.

 Jeżeli praca zostanie zatrzymana między godziną 1:00 i 6:00 za pomocą spec-

jalnego pilota lub sterownika centralnego.

 Jeżeli praca zostanie włączona lub wyłączoną między godziną 1:00 i 6:00 w ra-

mach ustawionego programatora (programator tygodniowy).

 Jeżeli praca zostanie włączona lub wyłączoną między godziną 1:00 i 6:00 za 

pośrednictwem klimatyzatora, zewnętrznego wejścia sterującego lub zdalnego 

wejścia.

Uwaga:

• Z funkcji „Night Purge” można korzystać jeżeli funkcja aktywnego zegara została

załączona w trybie wyboru funkcji.

• Tryb wyboru funkcji nie może być załączany podczas działania funkcji „Night 

Purge” (w polu     pulsować będzie komunikat „Locked”).

• Funkcji „Night Purge” nie można używać w połączeniu z prostym programatorem.

• Ustawienia funkcji „Night Purge” można sprawdzić w trybie wyboru funkcji.

• Jeżeli pracuje więcej niż jedna jednostka Lossnay, pomiar temperatury wykonuje 

główna jednostka.

• Funkcja „Night Purge” nie będzie realizowana jeżeli na wyświetlaczu widoczny 

 jest wskaźnik sterowania centralnego „CENTRAL”.

• Nie używaj funkcji „Night Purge” jeżeli przewidywana jest mgła lub silne opady deszczu. 

Podczas pracy w nocy do wnętrza jednostki może przedostać się woda.

– 14 –

1

41

4

2

1

3

2



<Jak zablokować przyciski>

1. Wciśnij jednocześnie przyciski FILTR      i [      ON/OFF]     i przytrzymaj je 

wciśnięte przez 2 sekundy. Na wyświetlaczu (w polu    ) pojawi się wskaźnik

informujący o aktywnej blokadzie.

* Jeżeli funkcja blokady została wyłączona w trybie wyboru funkcji pilota, po 

wciśnięciu opisanej powyżej kombinacji przycisków na wyświetlaczu pojawi się

komunikat „NOT AVAILABLE” (niedostępne).

1

2

• Po wciśnięciu zablokowanego przycisku, wskaźnik blokady zacznie pulsować na 

 wyświetlaczu (w polu     ).

1

<Jak odblokować przyciski>

1. Wciśnij jednocześnie przycisk FILTR     i [     ON/OFF]     i przytrzymaj je wciśnięte

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

1

1
Wskaźnik

blokady

Korzystanie z funkcji blokowania przycisków pilota

Blokada przycisków pilota (ograniczenie funkcji pilota)

 W razie potrzeby istnieje możliwość zablokowania przycisków pilota. Za pomocą
trybu wyboru funkcji pilota można wybrać typ blokady. (Informacje o sposobie 
wyboru typu blokady znajdują się w Instrukcji montażu w rozdziale [5. Wybór 
funkcji [2] (1)].

 W szczególności można wybrać jeden z dwóch następujących typów blokady:

1  Wszystkie: zablokowane zostaną wszystkie przyciski pilota.
2  Wszystkie oprócz przycisku [      ON/OFF]

zablokowane zostaną wszystkie przyciski pilota 
z wyjątkiem przycisku [     ON/OFF] 

Uwaga:
Po ustawieniu blokady, na pilocie pojawi się wskaźnik blokady.
Wskaźnik blokady pojawi się na ekranie, kiedy funkcje pilota zostaną zablokowane
w trybie Wyboru funkcji. Dodatkowo, wskaźnik blokady wyświetlany będzie podczas
działania trybu „Night Purge”, odbierania sygnału zewnętrznego wejścia sterującego
prędkością wentylatora (automatyczna prędkość wentylatora), wejścia sterującego
prędkością wentylatora i wyborem funkcji, w trybie wyboru funkcji jeżeli stosowane
są dwa piloty oraz w trybie konserwacji.
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Sterowanie centralne

Wskaźnik „CENTRAL” wyświetlany będzie jeżeli funkcje pilota zostaną zablokowane

z poziomu sterownika centralnego lub funkcja REMOTE jest załączona dla zdalnego

wejścia oraz w trybie priorytetu zewnętrznego powiązania pracy urządzenia (dla pra-

cy powiązanej, kiedy trybem powiązania jest „Priorytet sygnału zewnętrznego). Blo-

kowane są następujące funkcje:

• Czyszczenie filtra (tylko gdy praca blokowana jest przez sterownik centralny)

• WŁ./WYŁ. (obejmując działanie programatora)

Uwaga:

Operacje te można również zablokować indywidualnie.

Powiązanie pracy z urządzeniem zewnętrznym

Jednostkę Lossnay można uruchamiać i zatrzymywać z poziomu urządzenia 

zewnętrznego.

1 2

Jeżeli praca jednostki Lossnay uruchamiana jest przez urządzenie zewnętrzne, na

wyświetlaczu pilota, w polu     pojawi się wskaźnik „INTERLOCKED”.

Tryb programatora zostanie anulowany, jeżeli jednostka Lossnay z zaprogramo-

wanym czasem włączenia (wyłączenia) pracy, zostanie uruchomiona (zatrzymana)

przez urządzenie zewnętrzne.

• Zewnętrzne powiązanie urządzeń ma priorytet nad ustawieniami programatora.

Jeżeli dla jednostki Lossnay ustawiono czas opóźnienia pracy, czas rozpoczęcia 

powiązanej pracy wyświetlany będzie jako „After 0:30 Hr” (pole    ) (praca zostanie

uruchomiona po 30 minutach i do tego czasu zegar będzie odliczał czas w dół co 

minutę).

Ustawianie trybu wentylacji, wybór prędkości wentylatora, blokada działania

programatora

Ustawienia wykonuje się w ten sam sposób jak dla pojedynczej jednostki Lossnay 

(patrz strona 8).

5 Czyszczenie i konserwacja

Przycisk Ekran Sekwencja

Czyszczenie filtra
jednostki Lossnay* 
(np. zerowanie 
łącznego czasu 
pracy jednostki 
Lossnay)

Wyczyść filtr powietrza, dwukrotnie 

wciśnij przycisk FILTER i upewnij się,

że wskaźniki „FILTER” „CLEANING" 

zgasły.

(Sygnalizacja po każdych 3000 

godzin łącznego czasu pracy.)

Czyszczenie
wymiennika
Lossnay Core*

Wyczyść wymiennik Lossnay Core, 

dwukrotnie wciśnij przycisk FILTER

i upewnij się, że wskaźniki „CORE”

„CLEANING" zgasły. 

(Sygnalizacja po każdych 6000 

godzin łącznego czasu pracy 

w trybie wentylacji.)

Czyszczenie
pilota

Aby usunąć zabrudzenie z ekranu pilota, użyj łagodnego de-

tergentu i lekko zwilżonej szmatki; przetrzyj suchą szmatką 

aby usunąć pozostałości detergentu.

• Rozcieńczalnik do farb, alkohol, benzen, benzyna, nafta,

   środki czyszczące w sprayu itp.

 Czyszczenie, kontrolę i wymianę zgodnie z Instrukcją Obsługi dołączoną do

jednostki Lossnay.

* Ustawienie fabryczne dotyczy systemu bez pilota.

– 16 –

1

2



Wyświetlany będzie numer telefonu kontaktowego, jeżeli ustawiono opcję CALL. Jednokrotne wciśnięcie

przycisku CLEAR spowoduje wyświetlenie telefonu kontaktowego nawet jeżeli nie pojawił się kod błędu. 

Metodę konfiguracji opisano w Instrukcji montażu.

Dioda pracy

(pulsuje)

ERROR CODE (Kod błędu)

Nr jednostki
Adres jednostki

ERROR CODE (Kod błędu)

Nr jednostki

Wyświetlane na przemian

Dioda pracy

(pulsuje)

Wyświetlane na przemian

6 Serwis

<Pulsujące kody błędu>

System podstawowy System M-NET

 Jeżeli dioda pracy pulsuje równocześnie z kodem błędu oznacza to, że wystąpił błąd w jednostce Lossnay i praca została zatrzymana (bez możliwości ponownego uruchomienia).
  Zanotuj wyświetlony numer jednostki i kod błędu, wyłącz jednostkę Lossnay i skontaktuj się z dystrybutorem lub serwisantem.
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7 Dane techniczne
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SpecyfikacjaWartość

120 (wys.) x 130 (szer.) x 19 (głęb.) mm

napięcie stałe od 10 do 15V (zasilany z jednostki Lossnay)

0.3 W

Temperatura od 0°C do 40°C, wilgotność względna od 30 do 80%

Wymiary

gk 2.0Masa

Zasilanie

Pobór mocy

Warunki pracy

PolistyrenTworzywo



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

 użytkownika” z Aneksem IV.

Twój produkt MITSUBISHI ELECTRIC jest wykonany z najwyższej jakości materiałów i komponentów zdatnych do recyclingu 

i powtórnego wykorzystania. Symbol ten oznacza, że wyposażenie elektryczne i elektroniczne po zakończeniu eksploatacji

powinno zostać oddzielone od pozostałych domowych odpadków. Prosimy o odstawienie niniejszego urządzenia do Twojego 

lokalnego punktu zajmującego się recyclingiem. Na terenie Unii Europejskiej znajdują się wyznaczone punkty zbierające wy-

eksploatowane urządzenia elektryczne i elektroniczne. 

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






