
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Sterownik bezprzewodowy 

R05/BGE 
RM05/BGE(T) 
RM05/BG(T)E-A 
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ŚRODKI OSTROśNOŚCI I UWAGI 

• Zasłony, firany, drzwi i tym podobne przedmioty mogą ograniczać transmisję
sygnału ze sterownika do klimatyzatora

• Nie dopuszczaj do zawilgocenia wnętrza sterownika. Nie naleŜy naraŜać
sterownika na bezpośrednie długotrwałe działanie promieni słonecznych ani
przetrzymywać go w wysokiej temperaturze.

• W przypadku silnego nasłonecznienia pomieszczenia mogą wystąpić problemy z
transmisją sygnału. W takim przypadku naleŜy osłonić przed słońcem odbiornik
sygnału w jednostce wewnętrznej klimatyzatora.

• Nie umieszczać baterii uŜywanych lub roŜnego typu w sterowniku gdyŜ w takim
przypadku moŜe nie działać on prawidłowo.

• Przy długiej przerwie w korzystaniu z klimatyzacji naleŜy usunąć baterie z pilota.
Pozostawienie w pilocie zuŜytych baterii moŜe spowodować wyciek elektrolitu i
uszkodzenie  sterownika.

• JeŜeli wciśnięcie przycisku na pilocie powoduje reset , oznacza to Ŝe baterie są
rozładowane. W takim przypadku naleŜy wymienić je na nowe.

• Brak sygnału dźwiękowego  z jednostki wewnętrznej potwierdzającego odebranie
sygnału, lub brak migania ikony  po wciśnięciu przycisku na pilocie oznacza Ŝe 
baterie są rozładowane. 

MODEL I SPECYFIKACJA 

Model R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A 
Napięcie zasilające 3.0V 2 baterie LR03 (AAA) 
Minimalne napięcie do wysyłania sygnału 2,4V 
Efektywny zasięg 8m～11m 
Warunki otoczenia -5~60°C

Uwaga: modele RM05.BGE posiadają dodatkowe funkcje serwisowe. Sposób uruchamiania 
tych funkcji przekazywany jest wyłącznie pracownikom serwisu klimatyzacji. 

Uwaga: sterowniki z serii R05 RM05 są sterownikami uniwersalnymi, stosowanymi w 
róŜnych typach klimatyzatorów. W zaleŜności od modelu klimatyzatora niektóre funkcje, 
takie jak np. grzanie, średni bieg wentylatora, nastawy kierownic powietrza mogą nie być 
dostępne.  
W przypadku jednostek wewnętrznych podłączonych do systemu VRF lub Multisplit 
włączenie klimatyzatora w funkcji grzania, chłodzenia, wentylacji  lub auto moŜe być 
uzaleŜnione od nastaw wprowadzonych na innych jednostkach wewnętrznych podłączonych 
do tej samej jednostki zewnętrznej. JeŜeli będziesz miał problem  z uruchomieniem jednostki 
wewnętrznej w Ŝądanym trybie pracy skontaktuj się z administratorem budynku lub osobą 
odpowiedzialną za działanie systemu klimatyzacji. 
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PRZYCISKI I ICH FUNKCJE 

1. MODE. Wybór trybu pracy. KaŜde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę trybu pracy w
następującej kolejności: auto, chłodzenie, osuszanie, grzanie, wentylacja

2. FAN (FAN SPEED) Wybór prędkości wentylatora. Wciśnięcie przycisku powoduje zmianę
prędkości wentylatora w następującej kolejności: auto, niski, średni, wysoki.

3. .zmiana nastawionej temperatury „w dół”

4. zmiana nastawionej temperatury „w górę”

5. ON/OFF. Przycisk włącz/wyłącz. Wciśnięcie przycisku powoduje uruchomienie
klimatyzatora. Ponowne wciśnięcie powoduje wyłączenie urządzenia.

6. AIR DIRECTION. Przycisk aktywuje ruch dyszy nadmuchu powietrza. (Funkcja niedostępna
w klimatyzatorach podstropowych)
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7. SWING Kierunek nadmuchu  w poziomie. Wciśnięcie przycisku powoduje zmianę połoŜenia
pionowej kierownicy powietrza. Przytrzymanie przycisku przez 2 sekundy załącza funkcję
kołysania. Ponowne wciśnięcie powoduje wyłączenie tej funkcji.

8. SWING Kierunek nadmuchu  w pionie. Wciśnięcie przycisku powoduje zmianę połoŜenia
poziomej kierownicy powietrza. Przytrzymanie przycisku przez 2 sekundy załącza funkcję
kołysania. Ponowne wciśnięcie powoduje wyłączenie tej funkcji.

9. CLOCK Zegar. Pokazuje aktualny czas. Po resetowaniu bądź wymianie baterii zegar
pokazuje 12:00. Wciśnij i przytrzymaj przycisk CLOCK przez 5 sekund. Wyświetlacz godzin
zacznie migać. Po ponownym wciśnięciu będzie migać wyświetlacz minut. Przyciskami 3 i 4
(  i ) ustawić Ŝądany czas.  Zatwierdzić ustawienia przyciskiem 14 (OK.)

10. TIME ON Przycisk uŜywany do programowania czasu automatycznego włączenia
klimatyzatora. KaŜde wciśnięcie przycisku powoduje zwiększenie nastawionego czasu o 0,5
godziny. Gdy nastawiony czas przekracza 10 godzin, kaŜde wciśnięcie zwiększa nastawiony
czas o 1 godzinę. Ustawienie czasu 0:00 powoduje anulowanie funkcji.

11. TIME OFF Przycisk uŜywany do programowania czasu automatycznego wyłączenia
klimatyzatora. KaŜde wciśnięcie przycisku powoduje zwiększenie nastawionego czasu o 0,5
godziny. Gdy nastawiony czas przekracza 10 godzin, kaŜde wciśnięcie zwiększa nastawiony
czas o 1 godzinę. Ustawienie czasu 0:00 powoduje anulowanie funkcji.

12. RESET. Wciśnięcie przycisku powoduje skasowanie wszystkich bieŜących ustawień

13. LOCK Blokada ustawień. Wciśnięcie przycisku powoduje zablokowanie moŜliwości
dokonywania zmian ustawień na pilocie. Ponowne wciśnięcie powoduje wyłączenie blokady

14. OK. Przycisk do zatwierdzania wprowadzonych ustawień.

15. COOL/HEAT. Za pomocą tego przycisku moŜna zablokować moŜliwość włączenia funkcji
grzania. Fabrycznie ustawienia pilota umoŜliwiają włączenie chłodzenia i grzania.

16. ECO. Praca ekonomiczna. Wciśnięcie przycisku powoduje uruchomienie trybu oszczędzania
energii

Maksymalny zasięg sygnału wynosi 8m. NaleŜy upewnić się czy na drodze pomiędzy 
sterownikiem a odbiornikiem sygnału w klimatyzatorze nie ma przeszkód. 
Aby sygnał ze sterownika dotarł do urządzenia, sterownik naleŜy skierować w stronę odbiornika 
umieszczonego na obudowie klimatyzatora. Maksymalna odchyłka wynosi ±30°. 
Gdy klimatyzator odbierze sygnał ze sterownika brzęczyk wyemituje krótki sygnał dźwiękowy. 
Sterownik nie powinien być wystawiany na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nie 
naleŜy go równieŜ zanurzać w wodzie. 
Promienie słoneczne padające na okienko odbiornika sygnału mogą powodować zakłócenia 
transmisji. 
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MONTAś BATERII 

Pilot zasilany jest dwoma bateriami typu R3 (AAA) 

Aby zainstalować lub wymienić baterie naleŜy: 
1. Odsunąć pokrywę sterownika.
2. WłoŜyć dwie baterie. Układ biegunów ( + i -) jest zaznaczony na pilocie.
3. Zasunąć pokrywę.

Uwaga: 
Nie uŜywać starych baterii lub baterii róŜnych typów. MoŜe to powodować nieprawidłową pracę 
pilota 
JeŜeli nie zamierzamy uŜywać pilota przez kilka tygodni, naleŜy wyjąć z niego baterie. 
Ewentualny wyciek elektrolitu z baterii moŜe spowodować uszkodzenie pilota. 
Przeciętna Ŝywotność baterii przy normalnym uŜytkowaniu wynosi około 6 miesięcy. 
Baterie naleŜy wymienić, gdy jednostka wewnętrzna klimatyzatora nie odpowiada na wysłany 
sygnał ( nie emituje krótkiego dźwięku potwierdzającego odbiór sygnału z pilota), lub, gdy na 
wyświetlaczu pilota nie zapala się indykator transmisji sygnału. 
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FUNKCJE WYŚWIETLACZA 

1. Temperatura. Wyświetlacz wskazuje nastawioną temperaturę. Zmiany temperatury
dokonuje się przyciskami  i . Temperatura nie jest wyświetlana gdy włączona jest 
funkcja wentylacji FAN 

2. Wskaźnik transmisji sygnału – zapala się podczas wysyłania sygnału z pilota do jednostki
wewnętrznej.

3. Wskaźnik włącz/wyłącz . JeŜeli się świeci to wciśniecie przycisku ON/OFF spowoduje
wyłączenie klimatyzatora

4. Wskaźnik trybu pracy: AUTO – praca automatyczna, COOL – chłodzenia, DRY –
osuszanie, HEAT – grzanie, FAN -wentylacja

5. Zegar. Wskazuje aktualnie ustawiony czas.
6. Wskaźnik blokady – zapala się po wciśnięciu przycisku blokady ustawień LOCK.
7. Wyświetlacz TIME  – pokazuje ustawiony czas automatycznego włączenia i wyłączenia

klimatyzatora. JeŜeli zostanie ustawiony tylko czas włączenia klimatyzatora, na
wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ON. JeŜeli zostanie ustawiony tylko czas wyłączenia
klimatyzatora, na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik OFF. Jeśli ustawimy obie funkcje, na
wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ON OFF.

8. Praca ekonomiczna. Wskaźnik zapala się po wciśnięciu przycisku ECO.
9. Wskaźnik prędkości wentylatora – wskazuje wybraną prędkość: AUTO, niska, średnia

i wysoka.

Uwaga:  Dla ułatwienia prezentacji, na powyŜszym rysunku zostały pokazane wszystkie 
wskaźniki wyświetlane na wyświetlaczu pilota. Podczas pracy urządzenia wyświetlane są tylko 
wskaźniki odpowiednie do aktualnie włączonej funkcji. 
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PRACA AUTOMATYCZNA 

Aby uruchomić klimatyzator w trybie pracy automatycznej naleŜy: 

1. Przyciskiem MODE wybrać tryb AUTO.
2. Przyciskami  i .  ustawić porządną temperaturę w pomieszczeniu. Najbardziej 

komfortowa temperatura zawiera się w przedziale 21°C - 28°C 
3. Nacisnąć przycisk ON/OFF, aby uruchomić klimatyzator. Urządzenie rozpocznie pracę a

na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej wyświetli się nastawiona temperatura. W trybie
AUTO prędkość wentylatora ustawiana jest automatycznie i nie moŜna jej zmienić za
pomocą pilota.

4. Ponowne wciśnięcie przycisku ON/OFF spowoduje wyłączenie klimatyzatora.

Uwagi: 
W trybie pracy automatycznej klimatyzator sam wybiera rodzaj pracy (chłodzenie, grzanie, 
wentylacja lub osuszanie) na podstawie porównania temperatury panującej aktualnie w 
pomieszczeniu z temperaturą ustawioną przez uŜytkownika.  
JeŜeli praca urządzenia w trybie AUTO nie zapewnia uŜytkownikowi odpowiedniego komfortu, 
tryb pracy naleŜy wybrać manualnie. 

FUNKCJA CHŁODZENIA / GRZANIA / WENTYLACJI 

JeŜeli praca klimatyzatora w trybie AUTO nie zapewnia odpowiedniego komfortu, moŜna 
manualnie wybrać tryb pracy. Do wyboru mamy następujące funkcje: COOL (chłodzenie), DRY 
(osuszanie), HEAT (grzanie) i FAN (wentylacja). Aby wybrać jedną z powyŜszych funkcji naleŜy: 

1. Przyciskiem MODE wybrać tryb pracy. KaŜdorazowe naciśnięcie przycisku MODE zmienia
tryb pracy w następującej kolejności: COOL (chłodzenie), DRY (osuszanie), HEAT (grzanie),
HEALTH (wentylacja).

2. Temperaturę ustawić przyciskiem  i .. W trybie chłodzenia najbardziej komfortowa jest
temperatura 21°C i wy Ŝsza, a w trybie grzania temperatura poniŜej 28°C. W funkcji wentylacji
FAN temperatura nie jest kontrolowana i nie moŜna jej ustawiać.

3. Przyciskiem FAN SPEED ustawić prędkość wentylatora. KaŜdorazowe naciśnięcie przycisku
FAN SPEED zmienia prędkość wentylatora: AUTO, LOW (niska), MED. (średnia), HIGH
(wysoka).

4. Nacisnąć przycisk ON/OFF, aby uruchomić klimatyzator. Urządzenie rozpocznie pracę a na
wyświetlaczu jednostki wewnętrznej wyświetli się nastawiona temperatura. Ponowne
wciśnięcie przycisku ON/OFF spowoduje wyłączenie klimatyzatora.

Urządzenie rozpoczyna wła ściwą prac ę po ok. 3 minutach!  
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FUNKCJA OSUSZANIA 

1. Przyciskiem MODE wybrać tryb pracy DRY.
2. Temperaturę ustawić przyciskiem TEMP w przedziale 21°C – 28°C.
3. Nacisnąć przycisk ON/OFF, aby uruchomić klimatyzator. Ponowne wciśnięcie przycisku

ON/OFF spowoduje wyłączenie klimatyzatora.

FUNKCJE  „TIMER” 

UŜycie funkcji TIMER umoŜliwia zaprogramowanie czasu automatycznego włączenia bądź 
wyłączenia klimatyzatora. 

1. Ustawianie czasu wł ączenia klimatyzatora

1.1 Nacisnąć przycisk TIME ON. Na wyświetlaczu pojawi się napis ON  
1.2 Kilkakrotnie wciskając przycisk TIME ON ustawić Ŝądany czas włączenia klimatyzatora. 

Czas po którym klimatyzator ma być automatycznie włączony moŜna ustawić w przedziale 
od 0,5  do 24godz. 

1.3 Ustawiony czas zostanie wysłany z pilota do klimatyzatora po upływie ok. 0,5s. Po upływie 
ok. 2s ustawiony na pilocie czas uruchomienia klimatyzatora zniknie. Na wyświetlaczu 
sterownika pozostanie ikona ON. 

1.4 Aby skasować ustawienie funkcji automatycznego włączania naleŜy kilkukrotnie wcisnąć lub 
przytrzymać przycisk TIME ON, aŜ na wyświetlaczu sterownika pojawi się czas 0:00h. Po 
ok. 2 sekundach napis TTIMER ON  na wyświetlaczu zniknie. 

2. Ustawianie czasu wył ączenia klimatyzatora

2.1    Nacisnąć przycisk TIME OFF. Na wyświetlaczu pojawi się napis OFF  
2.2    Kilkakrotnie wciskając przycisk TIME OFF ustawić Ŝądany czas wyłączenia klimatyzatora. 

Czas po którym klimatyzator ma być automatycznie wyłączony moŜna ustawić w przedziale 
od 0,5  do 24godz. 

2.3 Ustawiony czas zostanie wysłany z pilota do klimatyzatora po upływie ok. 0,5s. Po upływie 
ok. 2s ustawiony na pilocie czas uruchomienia klimatyzatora zniknie. Na wyświetlaczu 
sterownika pozostanie ikona OFF. 

2.4 Aby skasować ustawienie funkcji automatycznego wyłączania naleŜy kilkukrotnie wcisnąć 
lub przytrzymać przycisk TIME OFF, aŜ na wyświetlaczu sterownika pojawi się czas 0:00h. 
Po ok. 2 sekundach napis OFF  na wyświetlaczu zniknie.  

Uwaga: Ustawiany czas jest czasem wzgl ędnym. Ustawione opó źnienie wł ączenia i 
wyłączenia urz ądzenia odnosi si ę do czasu bie Ŝącego. Przykładowo ustawienie czasu 
TIME ON 2,5 godz i TIME OFF 4,0 godz oznacza, Ŝe klimatyzator wł ączy si ę automatycznie 
za 2,5 godziny i wył ączy za 4 godziny, liczą c czas od momentu wprowadzenia 
powyŜszych ustawie ń. 
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FUNKCJA PRZYCISKU ECO 

Wciśnięcie przycisku ECO powoduje uruchomienie trybu oszczędzania energii. Po pierwszej 
godzinie od włączenia tej funkcji klimatyzator zmieni nastawiona temperaturę o 1°C (podwy Ŝszy 
ją w przypadku funkcji chłodzenia i obniŜy w funkcji grzania). Po upływie kolejnej godziny 
ponownie nastąpi zmiana nastawionej temperatury o 1°C. Nieznaczne  zmiany temperatury w 
ciągu tego czasu nie wpływają negatywnie na komfort przebywających w pomieszczeniu osób, 
a znacznie przyczyniają się do zmniejszenia zuŜycia energii elektrycznej. Po upływie 7 godzin 
od wciśnięcia przycisku ECO klimatyzator samoczynnie się wyłączy. 

Uwaga: w niektórych typach klimatyzatorów funkcja ta moŜe nie być dostępna 




