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Български

Това дистанционно управление трябва да се свърже към Lossnay, за да 
контролира започването и спирането на работа и за да позволи избирането 
на режим на вентилация и на скорост на вентилатора. 
За да се осигури правилно и безопасно функциониране и боравене както с 
уреда, така и с дистанционното управление, от първостепенна важност е 
това ръководство да бъде внимателно прочетено. 

Инструкция за употреба

Дистанционно управление за рекуператора Lossnay
Lossnay компонент за жилищно, промишлено или индустриално приложение
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Мерки за безопасност
Предпазните мерки са класифицирани както следва, според нивото на потенциална опасност.

Обозначава състояние или действие, което ако бъде изпълнено неправилно, може да доведе до 
сериозно нараняване или смърт. 
Обозначава състояние или действие, което ако бъде изпълнено неправилно, може да доведе до телесна 
повреда или повреда на имуществото.

Не се опитвайте да инсталирате това оборудване сами.
Моля оставете инсталацията на това оборудване на 
квалифициран инженер или дилър. Неправилна инсталация 
може да доведе до пожар, токов удар или друг тежък инцидент. 

Убедете се, че оборудването е закрепено сигурно. 
Убедете се, че оборудването е закрепено сигурно към здрава 
упора и няма риск от падане. 

Убедете се, че сте подали правилния волтаж.
Захранване с неправилен волтаж може да доведе до пожар 
или неизправност на уреда.

Изключете уреда незабавно, ако започне да функционира 
необичайно.
Ако продължи да работи в такава ситуация, това може да 
доведе до повреда, токов удар или пожар. Ако усетите миризма 
на изгоряло или друга аномалия, изключете захранването 
незабавно и се консултирайте с търговеца.  

Не се опитвайте да преместите оборудването сами. 
Неправилна реинсталация може да предизвика пожар, токов 
удар, или друг сериозен инцидент. 
Моля обърнете се към вашия дилър или квалифициран 
инженер, който да се заеме с преместването. 

Не изхвърляйте това оборудване по лична преценка. 
Моля, свържете се с дилъра си, когато настъпи време за 
изхвърляне на уреда. 

Не се опитвайте да модифицирате или поправяте уреда 
сами. 
Опит за модификация или ремонт може да доведе до пожар, 
токов удар или друг сериозен инцидент. Моля, консултирайте се 
с вашия дилър, ако е необходим ремонт. 

Спрете да използвате оборудването, ако то не функционира 
правилно(ако се появяват съобщения за грешки и уреда не 
функционира според очакванията). Ако продължите или се опитате 
отново да използвате уреда в такава ситуация, това може да 
доведе до пожар или повреда. Консултирайте се с търговеца. 
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Дръжте всички опасни материали далеч от това оборудване. 
Не инсталирайте това оборудване на места, където има риск от 
изтичане на запалителни газове. Наличието на запалителни 
газове може да предизвика експлозия или пожар. 

Не почиствайте оборудването с вода. 
Миенето с вода може да предизвика токов удар или повреда. 

Не натискайте бутоните, когато ръцете ви са мокри.
Това може да доведе до токов удар или повреда. 

Не употребявайте оборудването за цели, за които то не е 
пригодено. 
Това оборудване е предвидено за употреба с Mitsubishi Air Control 
systems(Системи за контрол на въздуха). Моля, не го ползвайте с каквито 
и да е други системи, или за каквито и да било други цели, тъй като 
такава употреба може да доведе до неизправност. 

Не пръскайте оборудването с репелент против насекоми или 
запалителни субстанции.
Дръжте запалителни спрейове и субстанции далеч от оборудването и 
никога не пръскайте с тях директно към уреда. Контактът със или 
излагането на такива субстанции може да доведе до експлозия или 
пожар. 

Не използвайте оборудването в неподходяща среда. 
Не използвайте в среда, в която може да има големи количества 
масла (машинно масло и др.), отработени газове, или сулфидни 
газове. Такива среди могат да влошат работата на уреда или да 
предизвикат повреди.

Не използвайте предмети с остър връх за натискане на 
копчетата. 
Използването на предмети с остри върхове може да доведе до 
токов удар или повреда. 

Не използвайте уреда на места с екстремни температури. 
Използвайте само когато околната температура е в рамките на 
посочената в инструкциите (ако в инструкциите не са посочени 
минимална и максимална температура, използвайте само при 
температура между 0° C и 40°C.) Употребата на оборудването при 
температури извън тези граници може да доведе до сериозни 
повреди. 

Не разглобявайте.
Опит за разглобяване би могъл да доведе до нараняване от 
контакта с вътрешните елементи на уреда, както и до пожар или 
неизправност.

Не почиствайте това оборудване с бензин, разтворител за боя,  
химически текстил за почистване. 
Тези субстанции могат да предизвикат обезцветяване или 
неизправност. Ако оборудването стане забележимо замърсено, 
почистете го с парче плат, което е навлажнено с водоразтворим 
неутрален препарат, и после го забършете със суха кърпа.  

Не дърпайте и не огъвайте комуникационните кабели. 
Дърпането или огъването на кабели може да доведе до пожар или 
неизправност.
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Дисплей

  

2  

 

 

Индикатор “CENTRAL”

Индикатор “INTERLOCKED”

 
   

Индикатор TIME/TIMER

   
  

Индикатор за таймера

 

Индикатор “ERROR CODE”

 

 или

Имена на елементите

Ден от седмицата
Показва текущия ден от седмицата. 

Показва, че бутоните на 
дистанционното управление са 
блокирани. 

За целите на това описание, 
всички елементи на дисплея 
са показани като светещи. По 
време на работа, само 
съответните елементи са 
активни.  

Индикатор на текущата 
дейност
Показва режима на работа, и др.
*Поддържа се меню на няколко 
езика

Показва, че работата на 
дистанционното управление е 
забранена от главния контролер.

Активира се, когато съотвеното
Lossnay се стартира от друг  
Lossnay блок или от външен 
сигнал. 

Индикатор “Timer Off”
Показва, че таймерът е изключен. 

Индикатор “Нощно 
пречистване” 
Включва се, когато е активиран 
режим “Нощно пречистване”

Показва текущото време, освен ако не е настроен 
опростеният таймер. Ако опростеният таймер е 
настроен, показва оставащото време.

Индикатор режим на 
вентилация
Показва статуса на режима на 
вентилация.

Топлообмен

Режим Бай-пас 

Автоматичен 
(Топлообмен/Бай-
пас)

Показва се заедно с неизправен 
уред (3 цифри) и код за грешка (4 
цифри).

Индикатор “Locked”(Блокиран)

Индикатор”Clean the filter and 
The Lossnay core”

Включва се, когато настъпи време за почистване 
на филтъра ина сърцевината на Lossnay.

Включва се, ако е настроен 
съответният таймер. 

Индикатор “Automatic Fan 
Speed”
Показва се по време на автоматично 
регулиране скоростта на вентилатора.

Индикатор “Fan Speed Adjust-
ment”

Използва се за избиране на скорост на вентилатора Extra 
low(супер ниска), Low(ниска), High(висока),Extra 
High(супер висока).

Супер ниска Ниска Висока Супер висока

Индикатор за включен уред

Показва, че уредът е включен.
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Управление

  MENU
(  MONITOR/SET)

 BACK

 Назад

 

  ON/OFF

 
(  <ENTER>)

 

  

 

  

  CLOCK

 

    
.

 

 

  ON/OFF
(  DAY)

 FILTER

 CLEAR

 OPERATION

Индикаторна лампа

Свети по време на работа. 
При повреда мига.

Бутон за избиране на функция

Използва се, за да се избере режим на 
вентилация измежду Тоблообмен, 
Бай-пас или Автоматичен.

Бутон
Бутон

Бутон

Бутон

Напред

Бутон
Бутон

Отваряне на 
вратичката

Бутон

За предишната по ред операция. 

Бутон

Бутон
Бутон

Бутон

Бутон

Бутон за скорост на 
вентилатора Ëxtra 
low”(бутон “OPERATION”)

Избира Супер ниска скорост 
на работа на вентилатора

Към следващата по 
ред операция.

Превключва между “run”(задвижване) и 
“stop”(спиране).
Превключва между “Operation”и “24-часова 
Вентилация(на супер ниска скорост)” когато е 
настроен режим 24-часова вентилация.

Бутон за регулиране на 
скоростта

Използва се за се зададе скорост 
Low(Ниска) или High(Висока)/Extra 
high(Супер висока)

Натиснете два пъти за да нулирате 
индикатора за почистване на филтъра. 

Бележка:
Ако натиснете бутон за функция, която не е инсталирана, дистанционното управление ще покаже съобщение 
“NOT AVAILABLE”(НЕ Е НАЛИЧНО).
Ако използвате дистанционното управление, за да контролирате няколко тела Lossnay, това съобщение ще се появи 
само, ако функцията не е налична при основното тяло. 
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1.    [  CLOCK]  или     .
2.    [  ON/OFF (DAY)] 

    : SUN → 
MON → ... → FRI → SAT.

3.      [  CLOCK]   

4. 
  4 

2

3

4

  

 

3 
4

5. 

 

Индикация

Настройване на ден от седмицата и време

Използвайте този екран, за да промените текущия ден от 
седмицата и часа. 

Бележка:
Денят и часът няма да се появят, ако употребата  на часовника е деактивирана или 
е активиран опростеният таймер от Избиране на Функция на дистанционното упр. 

Индикатор за часа и 
седмицата

<Как да настроите деня от седмицата и часа>

Настройване на ден от седмицата

Настройване на часа

Натиснете бутон за да се появи дисплей 2
Натиснете бутон или бутон 9, за да настроите деня

*Всяко натискане на бутона премества с по един ден поле 3

Натиснете подходящия бутон за настройка на време
и настройте часа.

*Докато задържата бутона, времето ще се увеличава (поле 4) първо в 
минутен интервал, след това в 10-минутен интервал и после в 1-часов 
интервал.

След като направите необходимите настройки от стъпки 2 и 3, 
натиснете бутон            за да запазите стойностите.

Бележка:
Вашите нови въвеждания от стъпки 2 и 3 ще бъдат отказани, ако 
натиснете бутон BACK (2) преди да натиснете бутон

Натиснете бутон BACK(2) за да завършите процедурата по настройването. Това 
ще върне дисплея към стандартния екран за управлението, където (1) вече ще 
показва нововъдените ден и час. 
*За да промените часа или деня от седмицата, започнете със стъпка 1 отгоре. 

Бележка:
Ако използвате две дистанционни управления, настройването на час и ден от 
седмицата на едното от тях, ще бъде приложено автоматично и за другото. 
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Lossnay

 

 

Lossnay

Lossnay

 
 

 

 

4    Използване на дистанционното управление

Стандартно настройване на системата
И в двата случая могат да бъдат използвани две дистанционни управления. 

Работа с две дистанционни управления
*Когато са инсталирани две дистанционни управления, с приоритет ще бъдат 
последно зададените настройки.

Независима работа на блока Lossnay:

Източник на захранване

Lossnay може да бъде 
контролирано по 
същия начин, както 
когато оперира 
независимо.

Дистанционно управление(я)
Могат да бъдат използвани до две 
дистанционни управления

Lossnay  може да 
бъде включено и 
изключено чрез 
външно 
оборудване.

Източник на 
захранване

Източник на 
захранване

Вътрешно тяло

Дистанционно управление(я)
Източник на захранване

Прекъсвач за 
външното 
устройство

Максимум 15 тела Lossnay могат да 
бъдат свързани заедно. 

Когато рекуператорът е свързан с климатици, и др.:
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 Индикация

1. 

  

  [  ON/OFF] 

2. 

“HEAT EX.” 

3.  

 

 

4. 
 

 *1*2

5.  

 

  [  ON/OFF].*2

  [  ON/OFF] 

*1 
*2        

   [  ON/OFF] 
 

 
   .

Индикация

    ON/OFF
 

Бутон
Бутон за регулиране скоростта на вентилатора

Бутон за супер ниска скорост (Extra Low)

Бутон за избиране на функция

Операция

Включване на рекуператора 
Lossnay

Настройка на режима на 
вентилация

Избиране на скорост на
вентилатора

Избиране на Супер ниска
скорост (Extra Low) на
вентилатора

Изключване на уреда
Lossnay Индикаторна лампа

Съответстващ
бутон Последователност

Натиснете бутон                        и се уверете че индикаторната лампа свети

Натиснете бутона за избиране на функция; Всеки път когато го натиснете, 
съответният екран ще се промени в следната последователност [HEAT 
EX(Топлообмен)] (не автоматичен)-->[BY-PASS(Бай-пас)](не автоматичен)-->[AU-
TO](автоматичен)

Натиснете бутона за регулиране на скоростта на вентилатора, за да изберете 
Low(ниска) или High(висока) (Extra high/супер висока). High(висока) и Extra 
High(супер висока) могат да бъдат избирани чрез менюто за първоначална 
настройка. 

Натиснете бутона за Extra Low (супер ниска) скорост.
Ще започе работа при супер ниска скорост. Натискането на бутона за избиране на скорост на 
вентилатора ще доведе до връщане на скоростта към първоначалната й стойност (преди да е започнал 
режим Супер ниска скорост). Повторното натискане на бутона за супер ниска скорост ще зададе отново 
супер ниска скорост на работа. 

ВисокаИндикаторна лампа

(Топлообмен)
(не е автоматичен)

Ниска Супервисока

Суперниска

Натиснете бутон
(Натиснете бутон за да изключите индикаторната лампа.)

Ако натиснете бутон за функция, която не е инсталирана на уреда Lossnay, дистанционното управление ще покаже съобщение “NOT AVAILABLE”(Не е налично).
Ако е зададен режим “24-hour Ventilation”(24-часова вентилация), натискането на бутона                            ще предизвика появата на съобщение “24HR VENTILA-
TION”, и скоростта ще стане супер ниска. За да изключите уреда, натиснете                        в рамките на 3 секунди или задръжте бутона                           за 5 секунди.

 [  ON/OFF] 
  [  ON/OFF] 
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 Индикатор

AUTO

HEAT EX.

BY-PASS

 
 

  

 

1    
 

 

 
          .

Пример

*1.     

 

*2. 

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

7  1  2  3  4  5 - 6
 

Натискане на бутон за избиране на функция

Режим на вентилация

Екранът ще се промени 
автоматично 
взависимост от 
условията на 
обкръжаващата среда.

*Ако е избран един от двата режима “- ”HEAT EX.”(Топлообмен) или “BY-PASS” 
(Бай-пас) 1 и 2 ще мигат периодично през интервал от 5 секунди върху точковия 
дисплей, препоръчително е да изберете “AUTO”.(Екранът мига за 10 минути 
максимум.)

Използване на Таймера
Този раздел обяснява как да настроите и използвате таймера. Можете да използвате Избирането на функция от дистанционното управление, за да изберете 
типа таймер, който искате да ползвате: 1.Седмичен таймер, 2. Опростен таймер.
Относно информация как да настроите Избирането на функции на дистанционното управление, прегледайте Ръководството за инсталация, раздел 5-3(2).

Бележка:
*Седмичният и опростеният таймер не могат да бъдат използвани едновременно.
*Ако две дистанционни управления са свързани към една машина или група от машини и се използва таймер, настройте таймера само на едното 
дистанционно управление и задайте “Timer disabled”(Деактивация на таймера) в другото. Системата няма да работи правилно, ако два различни таймера са 
настроени в двете дистанционни управления. 

Използване на седмичния таймер
Седмичният таймер може да се използва за да се настоят до осем режима за всеки ден от седмицата. 
*Всеки режим може да съдържа което и да е от следните: ON/OFF време заедно с настройка за скорост на вентилаора, или само ON/OFF време, както и само 
настройка за скорост на вентилатора.
*Когато настъпи зададения час, Lossnay активира функцията, зададена от таймера.  
Този таймер може да се настройва с точност до 1 минута. 

Ниска Висока Ниска Висока Ниска СтопСупер 
Ниска

Бележка:
Седмичният таймер няма да функционира при което и да е от следните условия: 
Функцията таймер е изключена; потребителят прави настройки в дадения момент; потребителят настройва таймера; потребителят настройва текущия ден от 
седмицата; системата се контролира централно. (По-конкретно, системата няма да изпълнява функции (изкл, вкл.) които са забранени по време на тези 
условия.
Седмичният таймер може да бъде използван, ако функцията часовник е активна - ON(използване на часовник) от Избор на функции.
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4
2 3

1

№ операция

Таблица с настройки
№ операция Неделя Понеделник … Събота

No. 1
• 9:00
• ON
• 

No. 2
• 10:00
•OFF

• 10:00
•OFF

• 10:00
•OFF

• 10:00
•OFF

…

No. 8

Бележка:

Настройка за ден

<Как се настройва Седмичният Таймер>

1. Уверете се, че се намирате в основното меню (стандартния екран за контрол) и че 
индикаторът на седмичният график е показан на екрана. 
2.Натиснете бутон                     12, така че на екрана да се появи “TIMER 
SET”(Обърнете внимание, че всяко натискане на бутона превключва между “TIMER 
SET” и “TIMER MONITOR”.)
3. Натиснете бутон                                    за да настроите деня. Всяко натискане 
мести напред показаното в поле 3 към следващата опция в следната 
последователност: “SUN MON TUE WED THU FRI SAT” -> “SUN”->...->”FRI”->”SAT”-> 
“SUN MON TUE WED THU FRI SAT”...
4. Натиснете бутон OPERATION                      (7 или 8) за да изберете подходящото 
число (от 1 до 8) 4.
*Това, което въвеждате в стъпки 2 и 3 ще зададе стойността на една от клетките в 
таблицата, показана отдолу.
(Илюстрацията на дисплея в ляво показва как би изглеждал екрана, когато 
настройвате Операция 1 за неделя към стойностите дадени отдолу.) 

MENU]

   [ ON/OFF (DAY)] 9

 или 

<Настройки на Операция 
1 за неделя>
Включване на Lossnay в 
9:00, скорост на 
вентилатора - Висока 
(High)

Чрез настройване на параметъра ден на “Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat”, вие можете 
да зададете същата операция да бъде извършвана по едно и също време всеки ден.
(Пример: Операция 2 отгоре, която е една и съща за всеки ден от седмицата.) 

висока

<Настройки на опера-
ция 2 за всеки ден>
Изключване на 
Lossnay в 10:00.
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* Индикатор “TIMER SET”  

          
           

         
10. 
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7

5    

   
  

  

10

 

10

1

98 Настройки на  таймера

<Как да настроите седмичния таймер>
Показва настройките за час Показва избраната операция (ON или OFF)

*Не се показва ако операцията не е настроена. 

Показва настройките за скорост
на вентилатора

Натиснете подходящия бутон                        което е необходимо, за да настроите 
желаното време (поле 5). 
*Докато задържате бутона, времето първо се появява в едноминутен интервал, след 
това в 10-минутен интервал и накрая в 1-часов интервал. 

Натиснете бутон                        1, за да изберете желаната операция(Вкл. или 
Изкл.) , поле 6

*Всяко натискане прехвърля към следващата настройка, в следната последователност: 
без показване (без настройване)  
Бележка:
Таймерът не функционира, когато не е показан.

Натиснете бутона за настройване скоростта на вентилатора 3, за да зададете скорост.(7) 
*Всяко натискане извиква следващата настройка, в следната последователност:
Без показване (без настройване) 
-> Супер висока -> Висока -> Ниска -> Супер ниска -> Без показване
Бележка:
Когато не е показана, системата ще оперира с текущо зададената скорост на 
вентилатора (освен Супер ниска)
За моделите на Lossnay, които нямат супер ниска скорост, скоростта няма да 
бъде показана.

За да изчистите вече зададените стойности за избраната операция, натиснете за 
кратко бутона  CLEAR, 10.

*Показаната настройка за час ще се промени на “--:--” , а индикаторът “On/Off”
и настройките за скорост на вентилатора ще изчезнат. (За да изчистите вс ички 
настройки на седмичния таймер, задръжте бутона CLEAR (10) за поне 2 сек. 
Екранът ще започне да мига, което показва, че всички настройки са нулирани.  

След като сте направили подходящите настройки при стъпки 5,6 ,7 и 8, 
натиснете        бутон 4 за да запаметите стойностите.  

ще примигне три пъти. 
Бележка:
Вашите новозададени стойности ще бъдат отказани, ако натиснете бутона BACK(2) 
преди да натиснете бутон       4. Ако сте задали две или повече различни операции за 
точно същото време, само операцията с най-голям № ще бъде изпълнена. 

Повторете стъпки 3 до 9, за да запълните желания брой клетки.
Натиснете бутон BACK(2), за да се върнете към стандартния контролен екран и да 
завършите процедурата по настройване.
За да активирате таймера, натиснете бутон [     ON/OFF], за да изчезне от екрана 
индикацията “Timer Off”. Уверете се, че индикаторът “Timer Off”(поле 10) е изчезнал от 
екрана. 
*Ако няма настройки за време, индикаторът “Timer Off” (поле 10) ще се появи на екрана.

<Как да извикате настройките на Седмичния таймер>

Уверете се, че индикаторът Седмичен таймер е показан на екрана.(1) 

Натиснете бутон [     MENU](12), така че на екрана да се появи 
“TIMER MONITOR”(8)
Натиснете бутон [      ON/OFF (DAY)] (9), което е необходимо, за да изберете
деня, който желаете да видите. (3)
Натиснете бутон OPERATION                                     за да промените операцията 
на таймера, показана на дисплея (9).
*Всяко натискане ще показва следващата операция на таймера, във 
времева последователност.
За да затворите прегледа и да се върнете към стандартния екран за управление,
натиснете бутон BACK (2)

<За да изключите седмичния таймер>
Натиснете бутон [    ON/OFF] 9, така че да се появи индикаторът “Timer Off” в поле 10. 

<За да изключите Седмичния таймер>
Натиснете бутон [    ON/OFF] 9, така че индикаторът “Timer Off” (поле 10) да изчезне.
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Настройка на таймера
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Използване на Опростения таймер
Вие можете да настроите Опростения таймер по един от трите начина:

Само час за включване:

Само час за изключване:

Време за включване и време за изключване:

Lossnay ще се включи когато настъпи 
зададеното време.
Lossnay ще спре, когато измине
зададеното време.
Lossnay се включва и изключва според зададеното
време.

<Как да настроим опростения таймер>

Опростеният таймер (старт и стоп) може да бъде настроен само веднъж в
рамките на 72 часа. 
Настройката на времето се прави с точност до час.
Когато се определи 24-часов режим за вентилация (Супер ниска скорост се
задава чрез натискане на бутон[     ON/OFF] по време на работа), когато 
времето изтече, системата ще включи супер ниска скорост, вместо да спре.

Бележка:
*1. Седмичен таймер/ Опростения таймер не могат да се използват по едно и също време.

Опростеният таймер няма да функционира, при следните условия. Таймерът е 
изключен; потребителят е в процес на избиране на функция;  потребителят е в процес 
на настройване на таймера;  системата е с централно управление. (При тези условия
On/Off работа не се допуска. )
Когато използвате опростения таймер, времето няма да бъде показано на екрана, 
дори ако часовникът е с настройка ON (използвай часовник). 

Уверете се, че сте в стандартния екран за управление и че индикаторът за опростения
таймер е видим на екрана (поле 1).

Когато на екрана е показано нещо друго, вместо Опростения таймер,  настройте го на 
Опростен таймер(SIMPLE TIMER) използвайки избирането на функции на дистанционното 
управление, вижте “Ръководството за употреба” [5. Избиране на функция[3] 
Избиране на режим (2) Настройване на таймера]
Натиснете бутон [     MENU] 12, така че “TIMER SET”да се появи на екрана(поле 2).
(Имайте предвид, че всяко натискане на бутона превключва между “TIMER SET” и 
“TIMER MONITOR” 
Натиснете бутон [     ОN/OFF ]1 за да видите режима на Опростения таймер. Натиснете 
бутона веднъж за да видите колко време остава до старта (ON) и след това още веднъж за да 
видите колко време остава до изключване OFF. (Индикацията ON/OFF се появява в поле 3.)

Lossnay ще се включи, когато зададеният брой часове изтече. 

Lossnay ще спре, когато зададеният брой часове изтече. 

При “ON” или “OFF” показани в поле 3: Натиснете подходящия бутон [     CLOCK] 11
за да настроите часовете на ON (Ако се вижда “ON”) или към OFF (ако се вижда OFF)
*Позволен диапазон: От 1 до 72 часа
*Натискането и задържането на бутона ще превърти бързо екрана. 

За да настроите времената за ВКЛ. и ИЗКЛ. (ON и OFF), повторете стъпки 3 и 4.
*Обърнете внимание,че времената ON и OFF не могат да бъдат настроени с еднаква стойност.  

За да нулирате текущата настройка ON или OFF: Пуснете настройката ON или OFF(вижте стъпка 3) 
и после натиснете бутон CLEAR (10) така че настройката за времесе нулира - “--” в поле 4. 
(Ако искате да използвате само настройка ON или само настройка OFF, уверете се, че настройката, 
която искате да използвате не е показана като “--”.) 

Бележка:

След като завършите стъпки 3 до 6, натиснете бутон         , за да запазите стойностите.
*Индикаторът ”TIMER SET” присветва 3 пъти. 

Вашите нови настройки ще бъдат отказани, ако натиснете бутон BACK (2) преди 
да натиснете бутон        (4)
Натиснете бутон BACK (2) за да се върнете към стандартния контролен екран. 

Натиснете бутон                      (9) за да стартирате обратното броене на таймера.Когато таймерът
работи, стойността му се показва на екрана. Уверете се, че стойността на таймера е видима 
и подходяща. 

Допустим диапазон
Натискането и задържа на бутона ще превърти бързо екрана. 
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  [  ON/OFF] 9     
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5 Настройки на таймера 

Примери

Пример 1.

 
  

 

В момента на пускане  
на таймера

Пример 2. 
   

 
  

  

<Преглеждане на текущите настройки на Таймера>

Уверете се, че индикаторът на Опростения таймер е видим на 
екрана (поле 1).
Натиснете бутон [     MENU]12, така че на екрана да се появи 
“TIMER MONITOR” (в поле 5.)

Ако Опростеният таймер е активен (ON или ОFF), текущата 
му стойност ще се появи в поле 6.
Ако и двете величини ON и ОFF са настроени, те ще се появяват 
редувайки се 

Натиснете бутон BACK (2) за да затворите екрана за наблюдение 
и да се върнете към стандартния екран за управление. 

<За да изключите Опростения таймер>
Натиснете бутон [    ON/OFF] 9, така че настройките на таймера да 
изчезнат от екрана.

<За да изключите Опростения таймер>
Натиснете бутон                           за да се появят настройките на 
таймера в поле 7.

Ако времената за Вкл. и Изкл. (ON и ОFF) са били настроени в Опростения таймер, 
работата и екрана ще изглеждат както са описани отдолу. 

Стартирайте таймера, с настройка за включване ON, по-ранна от настройката за изключване OFF
настройка ON:   3 часа
настройка OFF: 7 часа 

Екранът показва настройката на 
таймера за пускане ON.(оставащи 
часове до старта)

Екранът се променя, за да покаже
настройката за изключване (часове, 
оставащи до OFF)
Времето на е настроено OFF (7 часа) - ON 
(3 часа) = 4 часа. 

Lossnay се изключва, и ще остане 
изключено, докато някой не го включи.

3 часа след като
е стартирал 

таймера

7 часа след 
като таймерът
 е спрял

Стартиране на таймера, с време за изкл. ОFF, по-скоро от времето за включване ON
Време до вкл. :             5 часа
Време до изключване: 2 часа

При стартиране
на таймера

2 часа след 
стартиране 
на таймера

5 часа след като 
таймерът е 
стартирал

Lossnay се включва и продължава
да работи докато някой не 
го изключи.

Екранът показва настройките за 
изключване (часове оставащи
до изключване)

Екранът се променя, за да покаже настройките за включване

Екранът се променя, за да покаже 
настройкитеза включване (часове 
оставащи до включване).
Времето, което се показва с настройките 
за включване ON(5 часа)- Изключване 
(2 часа) 
=3 часа работа. 
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Използване на режима за Нощно пречистване

Нощното пречистване се ползва през лятото, за да вентилира автоматично
стаята през нощта, когато климатикът е спрян, да намали акумулираната 
топлина и по този начин да редуцира товара върху климатичната инсталация на 
следващата сутрин.
Ако нощното пречистване е включено в “Ръководството за употреба” [5. Избиране 
на функция [5] (8)], нощното пречистване ще се извърши според таблицата в 
дясно.
От 1:00 до 6:00, индикаторът “Нощно пречистване” е показан на екрана (поле 1)

Скоростта на вентилаторът ще се върне към последната зададена
настройка преди Lossnay да спре. 
Нощното пречистване се прекратява в следните случаи (1 до 4), и не се
възобновява докато не са налице условията за стартиране на следващия
ден.

Между 1:00 и 6:00, когато уреда е спрян чрез дистанционно управлени 
делукс или системен контролер 
Когато работата на уреда се възобнови или прекрати от график таймер
между 1:00 и 6:00 (седмичен график)
Когато работата на уреда е възобновена или преустановена между 
1:00 и 6:00 от климатик, външен контролер или дистанционно.  

Бележка:

Нощното пречистване може да се изпълни, когато настройката за използване 
на часовник е активна (use clock) от менюто за избиране на функции. 
Не могат да се избират фукции по време на нощното пречистване. 
(”Locked”2 - заключен, ще мига).
Нощното пречистване не може да се ползва с Опростения таймер. 

Настройките за нощно пречистване не могат да се проверяват от менюто 
за избиране на функции. 

Когато работи повече от едно тяло Lossnay, температурата се измерва от 
основното тяло.
Нощното пречистване не се изпълнява, когато на екрана е показано
 “CENTRAL”(централно)
Не използвайте функцията Нощно пречистване, ако се очаква мъгла или 
силен дъжд. Дъждовната вода може да проникне в уреда. 

Режимът Нощно пречистване е включен;устройството е изключено 

Настройката за външна температура (ОА) може 
да бъде 17° С или 28°C чрез използването на 
Dip-Switch (SW2-7) в контролната кутия на Lossnay. 
Вижте ръководството за инсталация на дистанционното 
управление за повече информация. Външна температура 

17°C/28°C или повече 
(в течение на 24 часа)

Процес наблюдение на 
температурата (5 минути)

Вътре > 22°C
и 

Вътре - Вън >  5°C 

Изключва се през 
55 минути

Режим Нощно пречистване 
(бай-пас вентилация)

Режим нощно 
пречистване

Прекратяване на режим 
Нощно пречистване (Stop)
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1. 

1

2

1

  

 

1

1
Индикатор 
“Блокировка” 

   

 

 

1  
  
2    
    [  ON/OFF]. 

 

Използване на режим “Locked”(Блокиран) 

Блокиране на дистанционното управление (Блокиране на работния режим)
Ако желаете, можете да заключите бутоните на дистанционното управление. 
Можете да използвате Избиране на функции на дистанционното управление, 
за да изберете кой тип блокиране да използвате. (За повече информация 
относно избирането на блокировка, вижте “Ръководство за инсталация” 
[5. Избиране на функции [2] (1)]
В частност вие може да изпозвате един от двата типа блокиране.  

Заключване на всички бутони:    Блокира всички бутони на дистанционното 
управление.
Блокиране на всички, освен бутон [     ON/OFF] 

Бележка:

Индикаторът “Locked”се появява на екрана, за да покаже, че 
бутоните са заключени.
“Locked” ще се покаже, когато режимът на работа е блокиран от менюто за 
Избор на функции.
В допълнение, “Locked”(блокиран) ] ще се появи по време на нощното 
пречистване, външното контролиране на скоростта на вентилатора 
(автоматична скорост на вентилатора), скорост на вентилатора и входящо 
избиране на функцията. Режимът Избиране на функция, когато се използват 
две дистанционни управления, както и в режим поддръжка. 

<Как да блокираме бутоните>

<Как да разблокираме бутоните>

Докато задържате бутона FILTER (4), натиснете и задръжте бутона [      ON/OFF] 1 за
две секунди - така че индикацията “Locked” да изчезне от екрана. 

* Ако натиснете блокиран бутон, индикаторът “Locked” (поле 1) ще започне да мига на екрана. 

Докато задържате бутона FILTER (4), натиснете и задръжте бутона [      ОN/OFF] за 2 секунди. 
Индикаторът “Locked”(блокиран)  ще се появи на екрана (поле 1), показващ че блокировката 
е активна.
*Ако блокирането е било деактивирано в панела за избиране  на фукнции на дистанционното 
управление, екранът ще изпише съобщение “NOT AVAILABLE”, когато натиснете бутоните, 
както е описано отгоре. 

1. Докато задържате бутона FILTER (4), натиснете и задръжте бутона [      ON/OFF] (1) за 2
 секунди - така че индикацията “Locked”да изчезне от екрана (поле 1).

Блокиране на всички, освен бутон  



– 16 –

 

 

1 2

5   
Бутон Индикатор

 

 

 

 
 

  

 

Централизирано управление
„CENTRAL” ще се появи, когато работата на уреда е блокирана от централния
 контролер или REMOTE (дистанционно) e включено от входа за дистанционно 
управление, също и в случай че е даден приоритет на режима на свързан
външен уред (по време на свързан режим, когато е зададен „Приоритет на 
външния сигнал”.) 
Следните операции са блокирани:
*Почистване на филтъра (само когато операцията е забранена от централн.дист.)
*ON/OFF (включително работата на таймера)

Бележка:
Могат да бъдат и индивидуално ограничени.

Когато е свързано с външно устройство
Рекуператорът Lossnay може да бъде стартиран и спиран от външно оборудване.

Когато работата на Lossnay е стартирана от външно устройство, индикацията  
„INTERLOCKED” (1) е показана на дисплея на дистанционното управление.
Режим Таймер е деактивиран, когато Lossnay се стартира от външно устройство
когато операционният таймер е бил със зададен старт, или когато рекуператорът 
 Lossnay е спрян от външно устройство докато операционния таймер е бил със 
зададен стоп. 
*Дава се приоритет на свързаното външно устройство над настройките на таймера. 
Ако е настроен отложен старт за Lossnay, свързаният старт ще бъде „After 0:30 
hours” (След 30 мин.)2. (Уредът ще се включи след 30 минути, и след това екранът с 
часа ще намалява времето с по една минута. ) 
За да се настрои режим Вентилация, Избиране скоростта на вентилатора или
Блокиране на таймера

Настройките са същите, каквито са и когато има само едно тяло Lossnay. (вижте стр. 8)

 Грижа и обслужване

Почистване 
филтъра на 
Lossnay*
(Т.е. нулиране на
 сумарното 
време за работа
 на Lossnay)

Почистване 
сърцевината 
на Lossnay

Почистване 
на
дистанционното 
управление

Последователност
Почистете въздушния филтър, 
натиснете бутон FILTER два пъти
и потвърдете изключването 
на дисплей „FILTER” “CLEANING”
 (Почистване на сърцевината). 
(Появява се на всеки 3 000 часа
 натрупано оперативно време.)

За да премахнете натрупаната мръсотия от прозорчето на 
дисплея на дистанционното,  използвайте мек почистващ 
препарат върху леко влажна кърпа, забършете със суха 
кърпа  за да премахнете всякакви останки от  препарата. 
*Разтворител за боя, алкохол, бензен, бензин, 
керосин, почистващ спрей, алкална основа и др. 

Почистете сърцевината на Lossnay,
натиснете бутон FILTER два пъти
и потвърдете така, че надписът 
“CORE CLEANING” да изчезне  
(Показва се на всеки 6 000 часа 
оперативно време за вентилация)  

Почистете, проверете и заменете в съответствие с Ръководството за употреба, 
налично с Lossnay. 

* Няма фабрично зададени настройки за дистанционното управление 
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ERROR CODE
№ Адрес устройства

ERROR CODE
№ 

 

 

6  

  Система M-NET

 

Техническо обслужване
<Мигащи кодове за неизправност>
Базова система

Индикаторна
лампа (мигаща)

тяло
Алтернативен дисплей

Алтернативен дисплей

Индикаторна
лампа (мигаща)

Ако Индикаторната лампа и кодът за грешки мигат заедно: Това означава че Lossnay е извън строй и работата му е спряла ( и не може да се възстанови).
Запишете си показания номер на тялото и кода на грешката, после  изключете захранването на Lossnay и се свържете с вашия търговец или инсталатор. 

(код за грешки)

Телефонният номер ще се изпише, ако е бил зададен параметър “CALL. Натискането на бутона
CLEAR веднъж ще покаже телефонния номер дори когато не се изписва кода за грешка. 
Вижте ”Ръководството за инсталация” за метод на настройка. 

тяло
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7 Спецификация

120 (В) × 130 (Ш) × 19 (Д) мм

0,2 кг

 10 – 15 V

 0,3 

 0°C - 40°C,    30% - 80%

PS

Елемент Параметри

Размери

Тегло

Източник на захранване

Консумация на електричество

Атмосферни условия за работа

Състав

(Постоянен ток към рекуператора Lossnay)

W

относителна влажност на въздуха


