TELEFONICZNE ZDALNE STEROWANIE
INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI
Niniejsza instrukcja obsługi przedstawia jak prawidłowo obsługiwać telefoniczne
zdalne sterowanie. Przed instalacją i obsługą urządzenia należy zapoznać się z jej
treścią. Instrukcję należy umieścić w bezpiecznym miejscu, aby zawsze była pod
ręką.
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ZASTOSOWANIE
Zdalne sterowanie do klimatyzacji połączone jest z telefonicznym zdalnym
sterowaniem. Gdy klient przebywa poza domem, może poznać status urządzenia do
klimatyzacji i dokonać regulacji przez telefon. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej
technologii głosowej, telefoniczne zdalne sterowanie jest proste i wygodne w
obsłudze i instalacji. Dodatkowo, aby zapobiec niepożądanemu użyciu, urządzenie
można zabezpieczyć hasłem.
FUNKCJE TELEFONICZNEGO ZDALNEGO STEROWANIA
1.Jak je włączyć
Telefoniczne zdalne sterowanie reaguje na dźwięk dzwonka o częstotliwości 25 Hz.
Jeśli po 6-ciu sygnałach telefon podłączony do telefonicznego zdalnego sterowania
nie zostanie odebrany, telefoniczne zdalne sterowanie włączy się natychmiast
(automatycznie). Wówczas włączą się podpowiedzi głosowe. Po włączeniu
telefonicznego zdalnego sterowania, telefonu można używać również w normalny
sposób.
2. Podpowiedzi głosowe
Podczas wykonywania tej operacji telefoniczne zdalne sterowanie będzie udzielało
dzwoniącemu informacji w zależności od wciśniętego klawisza, pomoże ustawić
właściwy tryb działania. Dzięki temu komunikacja pomiędzy klientem i telefonicznym
zdalnym sterowaniem stanie się bardzo łatwa, przejrzysta i prawidłowa.
3. Zdalna obsługa
Po włączeniu zdalnego sterowania telefonicznego klient uaktywnia poszczególne
funkcje, używając klawiszy telefonu i wskazówek telefonicznych, co pozwala na
obsługę zdalnego sterowania klimatyzacji.
4.Obsługa bezpośrednia
Od razu można ustawić klawisz On/Off, tryb działania i temperaturę. Przed
podłączeniem zasilania do telefonicznego zdalnego sterowania wartości domyślne są

następujące: Tryb: Automatyczny, temperatura: 24 ° C, prędkość wentylatora:
automatyczna.
Aby ustawić żądany tryb telefonicznego zdalnego sterowania, należy wybrać
odpowiedni klawisz na urządzeniu.
5. Wskaźniki LED
Urządzenie jest wyposażone w tryb oszczędzania energii i w 8 sekund po
zakończeniu działania automatycznie przełączy się w tryb oczekiwania, a dioda LED
zgaśnie. Po wciśnięciu jakiegokolwiek klawisza, system sterowania włączy się
(pierwsze wciśnięcie tylko go uaktywni), dioda LED zapali się i wskaże ostatnie
ustawienia.
6. Przekazanie sygnału
Telefoniczne zdalne sterowanie przekazuje sygnał podczerwony do klimatyzatora.
Jego częstotliwość dopasowana jest do zdalnego sterowania TOSHIBA.
Przy zdalnej obsłudze telefoniczne zdalne sterowanie przekaże sygnał trzykrotnie, z
jednosekundowymi przerwami. Przy obsłudze bezpośredniej należy jednokrotnie
wcisnąć klawisz na telefonicznym zdalnym sterowaniu, a sygnał zostanie przekazany
tylko raz.
7. Kompatybilność
Sterowanie jest kompatybilne z modelami R11, R21 i R51. (Jeśli telefoniczne zdalne
sterowanie przekaże sygnał „Ogrzewanie” do modelu, który tylko chłodzi – nic się nie
wydarzy).
INSTRUKCJA DZIAŁANIA
1. System telefonicznego zdalnego sterowania
1.1 Procedura
zdalnej
obsługi
Prędkość wentylatora jest automatyczna po zakończeniu ustawień przy pomocy
telefonicznego
zdalnego
sterowania.
TABELKA PODPOWIEDZI TELEFONICZNYCH / TABELA NAPROWADZANIA
GŁOSOWEGO
01: Witamy w telefonicznym systemie zdalnego sterowania klimatyzacją
02: Proszę wprowadzić hasło
03: Wybierz 1 dla ustawień klimatyzacji, wybierz 2, aby uzyskać informacje, wybierz
3, aby zmienić hasło.
04: Wybierz 0, aby wyłączyć, wybierz 1, aby zmienić tryb, wybierz gwiazdkę, aby
wrócić do wcześniejszego menu.
05: Aktualne ustawienia**, temperatura wynosi ** stopni Celsjusza. Tryby: wyłączony,
automatyczny, chłodzenie, osuszanie, ogrzewanie, temperatura: **** stopni
Celsjusza.
06: Proszę wprowadzić nowe hasło.
07: Hasło niewłaściwe, proszę wprowadzić nowe hasło.
08: Dane niewłaściwe, do widzenia.
09: Proszę wybrać tryb.

10: Wybierz 0 dla trybu automatycznego, wybierz 1 dla chłodzenia, wybierz 2 dla
trybu osuszania, wybierz 3 dla trybu ogrzewania, wybierz *, aby powrócić do
poprzedniego menu.
11: Proszę wprowadzić temperaturę, wciśnij *, aby powrócić do poprzedniego menu.
12: Aktualne ustawienia: **. Temperatura wynosi ** stopni Celsjusza.
13: Proszę wybrać gwiazdkę, aby powrócić do ustawień. Wybierz krzyżyk, aby
potwierdzić.
14: Dziękujemy za użycie urządzenia, do widzenia.
15: Twoje hasło to: ******
16: Dane niezgodne. Proszę spróbować ponownie później.
17: Proszę ponownie wprowadzić hasło.
18: Temperatura nieprawidłowa.
Wykres działania zdalnego sterowania: (napisy)
Dzwoni telefon
Liczba sygnałów
Nie
>=6 razy
Tak
Włącz (głos 01)
Wprowadź hasło (głos 02)
Hasło prawidłowe czy nieprawidłowe?
Nie
3-krotne nieprawidłowe wprowadzenie danych?
Tak (głos 08)
Wyłączenie
Tak
Nie (głos 07)
Wybór (GŁOS 03)
Ustawienie klimatyzatora (głos 04) Informacje (głos 05) Zmiana hasła (głos 06)
Ponownie wprowadź hasło
(głos 17)
Nie (głos 16)
Te same dane dwukrotnie?
Tak
Zmiana zakończona
powodzeniem (głos 15)
Zmiana trybu
Wybierz wyłączenie
Wybierz tryb (głos 09)
Głos 10
Auto Chłodzenie Osuszanie Ogrzewanie
Ustawienie temperatury (głos 11)
Temperatura nieprawidłowa czy prawidłowa?
Pokaż aktualne ustawienia (głos 12)
Anulować czy potwierdzić ? (głos 13)

Zakończ działanie (głos 14)
Wyłącz
Przekaż sygnał
Powróć do stanu wstrzymania
Wybierz gwiazdkę, aby powrócić do poprzedniego menu.
1.2. Klawisze wejściowe
Zazwyczaj, w telefonie z podwójnym adapterem audio, widocznych jest 12 klawiszy,
łącznie z klawiszami od 1 do 9, * i #. W przypadku zdalnego wybierania klawisze
‘numeryczne’ służą do ustawienia operacji, # służy do potwierdzania, * służy do
powracania do ostatniego kroku operacyjnego.
1.3. Aktywacja
Dopiero w momencie kiedy telefon zadzwoni 6 razy, aktywowane jest zdalne
sterowanie telefonem. W momencie jego aktywacji, można dalej korzystać z telefonu
normalnie, natomiast zapalają się i pozostają zapalone, lampki AUTO, COOL, LED.
1.4. Wyłączanie zwykłe
Jeśli użytkownik wykona poprawnie zdalne operacje, usłyszy niemal natychmiast
„Dziękuję za korzystanie, do widzenia!” zanim zdalne sterowanie w telefonie wyłączy
się automatycznie. Ustawienia zapamiętują się jedynie w momencie zwykłego
wyłączenia systemu kontroli zdalnej. W momencie kiedy użytkownik odłoży
słuchawkę bez ukończenia dokonywania ustawień, zdalne sterowanie telefonu
wyłączy się automatycznie po upływie 20 sekund i nie zostanie przesłany żaden
sygnał przez podczerwień.
1.5 Funkcja naprowadzania głosowego
Po każdym naprowadzaniu głosem / podpowiedzi głosowej nastąpi 8 sekundowa
przerwa. Jeśli w przeciągu tych 8 sekund nic nie zostanie dodane, wydana zostanie
ponownie komenda naprowadzająca. Po kolejnej 8 sekundowej przewie bez
jakiegokolwiek wprowadzania, zdalny system w telefonie zakomunikuje „Dziękuję za
korzystanie, do widzenia!” i wyłączy się automatycznie.
1.6. Zakłócenie naprowadzania głosowego
Naprowadzanie głosowe zostanie zakończone jeśli przyciśnięty zostanie jakikolwiek
klawisz (poza 0/1, + i -) podczas naprowadzania głosowego. System zdalnej kontroli
natychmiast przyjmie nowe polecenie. Zabronione jest przerywanie naprowadzania
głosowego w trakcie działania trybu zadawania pytań.
1.7. Auto informowanie o bieżących ustawieniach
Po ukończeniu wprowadzania ustawień, nastąpi automatyczne poinformowanie o
bieżących ustawieniach.
1.8. Funkcja ochrony hasłem
Po każdej aktywacji i przed rozpoczęciem zdalnego sterowania wymagane jest
podanie hasła. Jedynie poprawne hasło umożliwia rozpoczęcie zdalnej kontroli. Jeśli
3-krotnie wprowadzone zostanie nieodpowiednie hasło, system telefonicznego
zdalnego sterowania poda komunikat: „Nieprawidłowe hasło, do widzenia!” i wyłączy

się automatycznie. Hasłem domyślnym przy pierwszym rozruchu jest 8888. Hasło
można zmienić zgodnie z własnymi potrzebami, nie zostanie ono skasowane z
powodu braku zasilania dzięki funkcji wbudowanej pamięci.
1.9. Funkcja odzyskiwania hasła
Jeśli hasło zostanie zapomniane, należy jednocześnie wcisnąć przycisk + i -, wtedy
zapalą się cztery diody LED o 1Hz. Następnie należy zwolnić je i w przeciągu 2
sekund nacisnąć klawisz 0/1, wtedy przywrócone zostanie domyślne hasło: 8888,
diody LED wyłączą się po 1 sekundzie, i włączy się funkcja oszczędzania energii.
Jeśli klawisz 0/1 nie zostanie wybrany w przeciągu wspomnianych 2 sekund, lampki
LED wyłączą się i rozpocznie się funkcja oszczędzania energii.
1.10. Zmiana hasła
W momencie zmiany hasła do zdalnego sterowania, należy wprowadzić dwa razy to
samo nowe hasło. Następuje wtedy zmiana hasła na nowe. Hasło musi składać się z
czterech cyfr, łącznie z symbolami * i #.
UWAGA:
• Jeśli system zdalnego sterowania telefonu zostanie zmuszony do wyłączenia się
w wyniku nieodpowiedniego działania użytkownika podany zostanie komunikat:
„Nieprawidłowa operacja, do widzenia!”. Wszelkie ustawienia wprowadzone przed
wymuszonym wyłączeniem są nieważne [nie zostaną zapamiętane], a żaden
sygnał podczerwony nie zostanie wyemitowany.
• W trakcie zdalnej obsługi, klawisze 0/1, + i – na telefonie są wyłączone.
• Po informacji o statusie operacji pochodzącej od systemu kontroli, możliwe jest jej
potwierdzenie lub zresetowanie:
Przyciskając klawisz * anulowane zostaje poprzednie ustawienie i następuje
powrót do stanu operacyjnego sprzed określonej operacji.
Przyciśnięcie klawisza # lub odłożenie słuchawki oznacza potwierdzenie
wprowadzonych ustawień.
Przyciskając jakikolwiek klawisz, poza * lub # dwa razy, oznacza, że
wprowadzone ustawienia również zostają potwierdzone.
2. Instrukcja działania
1. Wykręć numer telefonu, poczekaj do 6 sygnału, nie odbieraj. Następnie
system zdalnego sterownia włącza się automatycznie z komunikatem
głosowym „Witam w telefonicznym systemie zdalnej kontroli klimatyzatora”.
2. Wprowadź hasło. Jeśli hasło jest poprawne, usłyszysz komunikat „Naciśnij 1
aby przejść do ustawień klimatyzatora, 2 w celu uzyskania informacji, 3 w celu
zmiany hasła”. Jeśli hasło zostało wprowadzone niepoprawnie 3 razy,
usłyszysz komunikat: „Nieprawidłowe hasło, do widzenia!”, i urządzenie
automatycznie wyłączy się.
3. Naciśnij odpowiednie klawisze, aby ustawić klimatyzator zgodnie z
komunikatem wychodzącym.
4. Po ukończeniu wprowadzania ustawień, system kontroli telefonicznej „powie”
jaki jest status ustawień operacyjnych oraz poinformuje użytkownika jak
potwierdzić lub anulować ustawienia.

5. Jeśli wybrana zostanie opcja anulowania ustawień, system powróci do
poprzedniego kroku „Naciśnij 1 aby przejść do ustawień klimatyzatora, 2 w
celu uzyskania informacji, 3 w celu zmiany hasła”. Jeśli ustawienia zostaną
potwierdzone system przekaże komunikat: „Dziękujemy za korzystanie, do
widzenia!” i wyłączy się. Wszelkie wprowadzone ustawienia będą
zapamiętane.
6. Należy się rozłączyć. Zdalne sterowanie zostało ukończone.
Na przykład:
Przypuśćmy, że znajdują się Państwo w biurze i chcą Państwo ustawić klimatyzator
u siebie w domu: Opcja chłodzenia, 23ºC. W jaki sposób?
A. Należy wykręcić numer i poczekać na automatyczne włączenie się systemu.
Usłyszą Państwo komunikat: „Witam w telefonicznym systemie zdalnej obsługi
klimatyzatora. Proszę wpisać hasło”. Hasło należy wpisać w ciągu 8 sekund.
B. Należy wpisać hasło, jeśli jest poprawne usłyszą Państwo komunikat:
„Naciśnij 1 aby przejść do ustawień klimatyzatora, 2 w celu uzyskania
informacji, 3 w celu zmiany hasła”.
C. Mogą Państwo od razu wcisnąć odpowiedni klawisz po usłyszeniu żądanej
informacji, nie muszą Państwo wysłuchiwać całego komunikatu. Dlatego też,
proszę wcisnąć 1 kiedy usłyszą Państwo „Naciśnij 1 aby przejść do ustawień
klimatyzatora …” i wtedy system natychmiast wyda kolejny komunikat:
„Naciśnij 0 aby wyłączyć, naciśnij 1 w celu zmiany ustawień, naciśnij gwiazdkę
aby powrócić do poprzedniego menu”. Następnie proszę nacisnąć 1 aby
wybrać opcję ustawień.
D. Kiedy usłyszą Państwo „Proszę wybrać opcję ustawień” należy nacisnąć 1 aby
wybrać opcję Chłodzenia. Usłyszą Państwo „Proszę wpisać
żądaną
temperaturę, proszę nacisnąć gwiazdkę aby wrócić do poprzedniego menu”.
należy najpierw wcisnąć 2, a następnie 3 aby ustawić temperaturę na 23ºC.
E. Po zakończeniu ustawiania tej opcji i ustawiania temperatury, system
poinformuje o wprowadzonych ustawieniach: „Obecnym ustawieniem jest
opcja chłodzenia, temperatura wynosi 23 stopnie Celsjusza”. Kolejnym
komunikatem jest: „Proszę wcisnąć gwiazdkę aby ponownie wprowadzić
ustawienia, proszę wcisnąć krzyżyk aby potwierdzić”.
F. Po usłyszeniu, że żądane ustawienie zostało wprowadzone, należy wcisnąć #
aby potwierdzić. Usłyszą wtedy Państwo komunikat: „Dziękuję za korzystanie,
do widzenia!” i system automatycznie się wyłączy. Sygnał wysyłany jest do
klimatyzatora przez podczerwień, zgodnie z potwierdzoną informacją.
G. Proszę rozłączyć się. Ustawienia zostały wprowadzone.
3. Funkcje kluczowych klawiszy
Na telefonie widnieją trzy kluczowe klawisze do użytku bezpośredniego: 0/1, + i -. Te
trzy klawisze mogą zostać zablokowane, aby zapobiec operacjom połączonym. Jeśli
dany klawisz jest przytrzymywany, pozostałe dwa są zablokowane.
Klawisz 0/1
Klawisz ten wykorzystywany jest do zmiany opcji i aktywowania systemu
operacyjnego. W trakcie włączonej funkcji oszczędzania energii, klawisze + i – są

zablokowane. W momencie aktywowania systemu przy użyciu klawisza 0/1, klawisze
+ i – są aktywne. Opcja zmienia się zgodnie z podaną niżej sekwencją:
AUTO → CHŁODZENIE → OSUSZANIE → OGRZEWANIE
↓
↓
→
WYŁĄCZANIE
←
Klawisz +
Klawisz ten jest używany do podwyższania temperatury (o 1 ºC więcej przy każdym
kliknięciu). Maksymalna temperatura to 30 ºC. Klawisz ten nie ma żadnej funkcji
aktywacyjnej. Jedynie gdy system operacyjny jest aktywny poprzez naciśnięcie 0/1 ,
klawisz można normalnie używać.
Klawisz –
Klawisz ten używany jest do zmniejszania temperatury (o 1 ºC mniej przy każdym
kliknięciu). Minimalna temperatura to 17 ºC. Jedynie gdy system operacyjny jest
aktywny poprzez naciśnięcie 0/1 , klawisz można normalnie używać.
Lampki / diody wskazujące tryb
1. Na panelu sterowania widnieją 4 lampki LED: AUTO, COOL [chłodzenie],
DRY [osuszanie], HEAT [ogrzewanie]. Przy pierwszym uruchomieniu system
operacyjny dokonuje samo-sprawdzenia. Włączają się cztery lampki LED.
Jeśli nie wystąpią żadne problemy, cztery lampki LED gasną, a system
operacyjny wchodzi w stan oszczędzania energii.
2. Kiedy system jest w stanie oszczędzania energii należy nacisnąć 0/1, i wtedy
włączą się lampki LED odpowiednie dla opcji działania. Jeśli w przeciągu 8
sekund nie podjęte zostaną żadne działania, lampki LED gasną
automatycznie. Jeśli zaś w przeciągu tych 8 sekund będą wykonane jakieś
operacje, lampki LED gasną 8 sekund po ich wykonaniu. W momencie kiedy
system operacyjny jest wyłączony, lampki LED nie palą się.
3. Należy nacisnąć klawisz 0/1 aby aktywować system operacyjny. Przy
przytrzymaniu klawisza nastąpi zmiana opcji działania i włączenie
odpowiednich lampek LED. Należy nacisnąć + lub – aby ustawić temperaturę.
Lampki LED nie pokazują stanu temperatury.
PROCEDURA INSTALACYJNA
1. Podłącz telefon ze zdalnym systemem telefonicznym równolegle do końcówki
wejścia kabla zdanego systemu telefonicznego.
2. Włóż wtyczkę Transformatora Mocy do wejścia na prąd w zdalnym systemie
telefonicznym.
3. Ustaw głowicę zdalnego systemu telefonicznego na odbiornik sygnału w
klimatyzatorze. Upewnij się, że klimatyzator odbiera sygnał podczerwieni.

