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1. Masat e sigurisë
Udhëzimet origjinale janë shkruar në gjuhën angleze. Të gjitha gjuhët e tjera janë përkthime 
të udhëzimeve origjinale.

 � Shikoni gjithashtu edhe manualin e instalimit të dërguar me njësinë 
e brendshme.

Ju lutemi t'i lexoni me kujdes "Masat e sigurisë" përpara instalimit të pajisjes për 
kondicionimin e ajrit dhe sigurohuni që ta instaloni saktë atë.

 ● Masat e përshkruara këtu klasifikohen si PARALAJMËRIM dhe KUJDES. Që të dyja këto 
përmbajnë informacion të rëndësishëm për sigurinë. Sigurohuni që t'i zbatoni të gjitha masat 
pa përjashtim.

PARALAJMËRIM Mosveprimi në përputhje me këto udhëzime mund të rezultojë 
në lëndim personi ose në humbje të jetës.

KUJDES
Moszbatimi i këtyre udhëzimeve në mënyrën e duhur mund 
të rezultojë në dëme materiale ose lëndim personi, të cilat mund 
të jenë serioze në varësi nga rrethanat.

 ● Pas përfundimit të instalimit, kryeni një provë funksionimi për të kontrolluar për defekte dhe 
shpjegojini klientit sesi ta përdorë kondicionerin e ajrit dhe kujdesuni për këtë gjë me ndihmën 
e manualit të përdorimit. Kërkojini klientit që ta ruajë manualin e instalimit së bashku me manualin 
e përdorimit për ta përdorur si referencë në të ardhmen.

 PARALAJMËRIM
Kërkojini shitësit tuaj ose një personeli të kualifikuar që të kryejë punimet e instalimit. 
Mos u përpiqni që ta instaloni vetë pultin e komandimit. Instalimi i gabuar mund të rezultojë 
në rrjedhje të ujit, goditje elektrike ose në zjarr.
Konsultohuni me shitësin tuaj lokal lidhur me ndryshimin e vendndodhjes dhe riinstalimin e pultit 
të komandimit. 
Puna e pasaktë e instalimit mund të rezultojë në rrezik rrjedhjeje, goditjeje elektrike ose në rrezik zjarri.
Instalojeni pultin e komandimit në përputhje me udhëzimet në këtë manual instalimi. 
Instalimi i gabuar mund të rezultojë në rrjedhje të ujit, goditje elektrike ose në zjarr.
Për punimet e instalimit përdorni vetëm pjesët dhe aksesorët e specifikuar. 
Mospërdorimi i pjesëve të specifikuara mund të rezultojë në rrëzim të njësisë, rrjedhje uji, goditje 
elektrike ose zjarr.
Instalojeni pultin e komandimit mbi një bazament mjaftueshëm të fortë që të përballojë peshën e tij. 
Nëse bazamenti nuk ka forcën e duhur, kjo gjë mund të rezultojë në rrëzim të pultit të komandimit 
dhe lëndim.
Punimet elektrike duhen kryer në përputhje me rregullat lokale dhe kombëtare, si dhe me udhëzimet 
në këtë manual instalimi. 
Sigurohuni të përdorni një lidhje të dedikuar për furnizimin me energji. Pamjaftueshmëria 
e kapacitetit të qarkut të furnizimit me energji dhe lidhjet e gabuara mund të rezultojnë në 
goditje elektrike ose zjarr.
Instalimi duhet kryer gjithmonë kur është i shkëputur furnizimi me energji elektrike.
Prekja e pjesëve elektrike nën tension shkakton goditje elektrike.
Mos e zbërtheni, rindërtoni ose mos e riparoni pultin e komandimit.
Si rezultat mund të shkaktohet goditje elektrike dhe/ose zjarr.
Sigurohuni që të gjitha lidhjet janë të sigurta, që janë përdorur telat e specifikuar dhe që telat ose 
lidhjet në terminale nuk janë të tendosura. 
Lidhjet e gabuara ose shtrëngimi i telave mund të shkaktojë formim nxehtësie jonormale ose zjarr.
Zgjedhja e materialeve duhet të jetë në përputhje me standardet e zbatueshme kombëtare dhe ato 
ndërkombëtare.
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 KUJDES
Për të shmangur rrjedhjen dhe goditjen elektrike për shkak të futjes së ujit ose të insekteve, 
mbusheni me stuko vrimën e kalimit të telave.
Për të shmangur goditjen elektrike, mos e përdorni me duar të lagura.
Mos e lani me ujë pultin e komandimit, sepse kjo gjë mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
Montojeni njësinë e brendshme dhe të jashtme, kabllon elektrike dhe telat e lidhjeve të paktën 
 1 metër larg nga televizori ose radioja për të parandaluar zhurmën dhe ndërhyrjen te figura. 
(Në varësi nga forca e sinjalit hyrës, distanca 1 metër mund të mos jetë e mjaftueshme për 
të eliminuar zhurmën.)
Mos e montoni kondicionerin e ajrit në vendet:

1. Ku ka një përqendrim të lartë avujsh ose spërkatësish me vaj mineral (p.sh. një kuzhinë).  
Pjesët plastike do të prishen, ato mund të rrëzohen dhe mund të shkaktohet rrjedhja e ujit.

2. Ku formohet gaz gërryes, si p.sh. gazi i acidit sulfurik.  
Gërryerja e tubave prej bakri ose e pjesëve të salduara mund të shkaktojë rrjedhjen e gazit 
ftohës.

3. Pranë pajisjeve që emetojnë rrezatim elektromagnetik.  
Rrezatimi elektromagnetik mund të ndërhyjë në funksionimin e sistemit të kontrollit dhe 
të shkaktojë një funksionim të parregullt të njësisë.

4. Ku mund të ketë rrjedhje të gazeve të ndezshëm, aty ku në ajër ka pezulli pluhuri të 
ndezshëm ose fibra karboni ose aty ku trajtohen lëndë të avullueshme të ndezshme,  
si p.sh. hollues boje ose benzinë.  
Përdorimi i njësisë në këto kushte mund të shkaktojë zjarr.

5. Me temperaturë të lartë ose në një pikë me flakë të drejtpërdrejtë.  
Mund të shkaktohet nxehje dhe/ose vënia e zjarrit.

6. Me lagështirë ose në vende ku ai mund të ekspozohet ndaj ujit.  
Nëse uji futet brenda pultit të komandimit, ai mund të shkaktojë goditje elektrike dhe pjesët 
e brendshme elektronike mund të prishen.

Kur përdoret termo funksioni i pultit të komandimit, zgjidheni vendin e instalimit duke marrë 
në konsideratë faktin që ai duhet të jetë.

 ● Një vend ku mund të zbulohet temperatura mesatare e ambientit.
 ● Një vend që nuk është i ekspozuar ndaj dritës së diellit.
 ● Një vend që është larg nga ndonjë burim nxehtësie.
 ● Një vend që nuk ndikohet nga ajri i jashtëm për shkak të hapjes/mbylljes së derës ose 
të ngjashme.
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2. Aksesorët
Në paketim përfshihen aksesorët e mëposhtëm.

Vidë druri Vidë e vogël Mbërthyese CD e manualit
Udhëzues 
i shpejtë

Mbajtësja 
e kabllove

(Ø3,5×16)
2x

(M4×16)
2x

1x 1x 1x 1x

3. Procedura e instalimit të pultit 
të komandimit

3-1 Përcaktoni vendin ku do të instalohet pulti i komandimit.
Sigurohuni që të ndiqni " 1. Masat e sigurisë" kur të përcaktoni vendndodhjen.

3-2 Hapni në mur një vrimë për kalimin e telave nëse ato 
do të nxirren nga pjesa e pasme.

Kur të bëni vrimën, vendoseni 
qendrën e vrimës në mur në 
qendrën e vrimës së kalimit të 
telave në kapakun e poshtëm 
të pultit të komandimit.

Ø8-10

Pamja e jashtme e pultit të komandimit

Vrima 
e kalimit
Ø8-10

Kapaku i poshtëm
Vrima e kalimit

48,5

40

3-3 Hiqni kapakun e sipërm. 
Futni një kaçavidë në kanalin e kapakut të poshtëm për të hequr kapakun e sipërm (2 pika).

Kapaku 
i sipërm

Kapaku 
i poshtëm

Kaçavida

Futni dhe rrotulloni lehtë 
kaçavidën për ta hequr.

Pllaka e qarkut të stampuar të pultit të 
komandimit ndodhet në kapakun 
e sipërm.Bëni kujdes të mos 
e dëmtoni me kaçavidë pllakën e qarkut.

Bëni kujdes që pluhuri ose lagështia të 
mos bjerë në kontakt me pllakën e qarkut 
të stampuar në kapakun e sipërm të hequr.

Nëse madhësia e vrimës është shumë e madhe 
ose në vendi është i papërshtatshëm, vrima 
mund të dalë jashtë pultit të komandimit.

KUJDES
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3-4 Përcaktoni drejtimin e daljes së telave nga pulti 
(dalja nga prapa, majtas, lart në qendër ose dalja lart).
3-4-1 Dalja nga prapa 3-4-2 Dalja majtas

Pritni pjesën plastike (pjesa e vijëzuar). Pritni pjesën e hollë (pjesa e vijëzuar) me 
pinca ose diçka tjetër dhe pastaj limojini 
buzët me një limë ose diçka të ngjashme.

3-4-3 Dalja lart 3-4-4 Dalja lart në qendër

Pritni pjesën e hollë (pjesa e vijëzuar) me 
pinca ose diçka tjetër dhe pastaj limojini 
buzët me një limë ose diçka të ngjashme.

Pritni pjesën e hollë (pjesa e vijëzuar) me 
pinca ose diçka tjetër dhe pastaj limojini 
buzët me një limë ose diçka të ngjashme.

3-5 Kryeni lidhjen e telave.

1. Kutia shpërndarëse dhe telat përcjellës nuk dërgohen. 
2. Mos e prekni direkt me dorë pllakën e qarkut të stampuar. 

KUJDES

Specifikimet e telave

Lloji i telit Tel ose kabllo me veshje plastike vinili
Madhësia e telit 0,75~1,25 mm2
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Pjesa e veshur në pultin e komandimit duhet që të zhvishet.

Zhvishni mbrojtësen 
dhe veshjen e telit

Udhëzimi 
i prerjes së telit

±10 mm
Për një instalim të lehtë, është 
mirë që të ruhet një diferencë 
±10 mm në gjatësinë e të dy 
telave.

Gjatësia e zhveshjes:
 ● ±150 mm për daljen lart
 ● ±200 mm për daljen lart në qendër

Lidhni terminalet (P/P1, N/P2) të kapakut të sipërm të pultit të komandimit me terminalet (P1, P2) 
të njësisë së brendshme. (P1 dhe P2 nuk kanë polaritet.)

3-5-1 Dalja nga prapa

<Udhëzimi i mbërthimit të telave>

Kapaku 
i poshtëm

P1
Njësia e brendshme

P2

Kapaku 
i sipërm Pllaka 

e qarkut

Mbërthyese

Pika 
e mbërthimit 
të telave

Prerja tërthore -
Sigurojini telat në pikën 
e mbërthimit të tyre duke 
përdorur materialet 
mbërthyese të dërguara.

Mbërthyese
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3-5-2 Dalja majtas

Kapaku 
i poshtëm

Kapaku 
i sipërm Pllaka 

e qarkut

Njësia e brendshme
P1P2

3-5-3 Dalja lart

Vendosni mbajtësen 
e dërguar të 
kabllove për të 
parandaluar 
pickimin e telave, 
sipas figurës majtas.

Njësia e brendshme

Pllaka 
e qarkut

Mbajtësja e kabllove
Mbajtësja e kabllove

Kapaku 
i sipërm

Kapaku 
i poshtëm

Kapaku i sipërm

Teli

Prerja tërthore -

P1P2

3-5-4 Dalja lart në qendër
Njësia e brendshme

Mbajtësja e kabllove

Kapaku i sipërm

Kapaku 
i poshtëm

P1P2

Pllaka 
e qarkut
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 ● Kryejeni instalimin larg nga linjat elektrike për të mos kapur zhurmën elektrike 
(zhurmën e jashtme) gjatë shtrimit të telave. 

 ● Izolojeni portën e hyrjes së telave me stuko (furnizohet në terren) për të parandaluar 
futjen e insekteve.

KUJDES

3-6 Procedura e montimit të kapakut të poshtëm.
Në rastin e tërheqjes së telave në qendër lart ose nga prapa, shikoni fillimisht procedurën 
e shtrimit të telave, sepse përpara montimit nevojitet lidhja e telave me kutinë.

3-6-1 Në rastin e instalimit në mur
Mbërthejeni duke përdorur vidat e drurit të dërguara (2×).

Vidat për dru
(Ø3,5×16)

3-6-2 Në rastin e instalimit në kuti shpërndarëse 
Mbërthejeni duke përdorur vidat e vogla të dërguara (2×).

Vidat e vogla (M4×16)

Kutia shpërndarëse
(furnizim në terren)
(Përdorni aksesorin 
opsional KJB211A)

Kutia shpërndarëse për 
dy njësi (pa kapak)

84

46

(Vendi i instalimit)
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Kutia shpërndarëse
(furnizim në terren)
(Përdorni aksesorin 
opsional KJB111A)

Vidat e vogla (M4×16)

Kutia shpërndarëse për 
një njësi (pa kapak)

84

28

(Vendi i instalimit)

 ● Zgjidhni një vend sa më të sheshtë të jetë e mundur për pllakën e montimit. 
 ● Mos i shtrëngoni jashtëzakonisht shumë vidat e montimit në mënyrë që të mos dëmtoni 
kapakun e poshtëm. 

KUJDES

3-7 Montoni	kapakun	e	sipërm	në	gjendjen	fillestare.	
 ● Vini në vijë të drejtë kapakun e sipërm me foletë e kapakut të poshtëm (6 pika), 
futeni dhe montoni kapakun e sipërm.

 ● Vendosni telat me kujdes për të parandaluar pickimin e tyre.
 ● Zhvishni guarnicionin mbrojtës që ndodhet në kapakun e sipërm.
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4. Funksionet dhe zërat e menysë së 
butonave të pultit të komandimit

4-1 Funksionet dhe zërat e menysë

(1) Butoni i zgjedhjes së regjimit 
të funksionimit
Përdoret për të ndryshuar regjimin 
e funksionimit.

(2) Butoni i drejtimit të fryrjes së ajrit/
shpejtësisë së ventilatorit
Përdoret për të shfaqur pamjen e cilësimit 
Shpejtësia e ventilatorit dhe Drejtimi 
i fryrjes së ajrit.

(3) Butoni Menyja/Enter
 ● Përdoret për të treguar menynë 
kryesore.(Për detajet e menysë kryesore 
shikoni manualin e përdorimit.) 

 ● Përdoret për t'u futur në zërin e cilësimit 
të zgjedhur.

Menyja kryesore
Drejt. fryrja ajrit
Nisje e shpejtë
Ajrimi
Opsio. për kursim energjie
Programi
Vetëpastrim filtri
Informac. i mirëmbajtjes
Konfigurimi
Cilësimet aktuale
Ora dhe kalendari
Gjuha

*Në varësi nga modeli i lidhur

(4) Butoni Lart 
 ● Përdoret për të rritur temperaturën 
e vendosur.

 ● Theksohen zërat e tjerë në anën 
e sipërme.  
(Zërat e theksuar kalojnë rresht njëri 
pas tjetrit kur butoni mbahet i shtypur.)

 ● Përdoret për të ndryshuar zërin 
e zgjedhur.

(5) Butoni Poshtë 
 ● Përdoret për të ulur temperaturën 
e vendosur.

 ● Theksohen zërat e tjerë në anën 
e poshtme. 
(Zërat e theksuar kalojnë rresht njëri 
pas tjetrit kur butoni mbahet i shtypur.)

 ● Përdoret për të ndryshuar zërin 
e zgjedhur.

(6) Butoni Djathtas 
 ● Përdoret për të theksuar zërat e tjerë 
në krah të djathtë.

 ● Përmbajtjet e ekranit ndryshohen 
në pamjen tjetër me faqe.

(1)  Butoni i zgjedhjes së regjimit 
të funksionimit

(11)  Ekrani LCD (me ndriçim 
në sfond)

(4) Butoni Lart
(5) Butoni Poshtë
(6) Butoni Djathtas
(7) Butoni Majtas

(9) Llamba e funksionimit

(8)	Butoni	i	ndezjes/fikjes

(10) Butoni Anulo

(2)  Butoni i drejtimit të fryrjes së 
ajrit/shpejtësisë së ventilatorit

(3) Butoni Menyja/Enter



Manuali i instalimit BRC1E52B7
11 4PW72364-3 – 11.2011

(7) Butoni Majtas 
 ● Përdoret për të theksuar zërat e tjerë 
në krah të majtë.

 ● Përmbajtjet e ekranit ndryshohen 
në pamjen e mëparshme me faqe.

(8) Butoni	i	ndezjes/fikjes
Shtypet një herë për ta vënë në punë 
dhe shtypet përsëri për ta ndaluar. 

(9) Llamba e funksionimit
Llamba e gjelbër ndriçon gjatë punës. 
Llamba pulson nëse ndodh një defekt.

(10) Butoni Anulo
 ● Përdoret për t'u rikthyer në pamjen 
e mëparshme të ekranit.

 ● Shtypeni dhe mbajeni shtypur këtë buton 
për 4 sekonda ose më shumë që të 
afishohet menyja Cilësimet e shërbimit. 

(11) Ekrani LCD (me ndriçim në sfond)
Ndriçimi në sfond do të jetë  
i ndezur për rreth 30 sekonda kur shtypet 
njëri nga butonat e përdorimit.

Menyja Cilësimet e shërbimit

Proces testimi
Kontakti i mirëmbajtjes
Cilësimet e fushave
Diferenca min. e vlerave
Adresa e grupit
Adresa AirNet e njësisë brenda
Adresa AirNet e njësisë jashtë
Historia e gabimeve
Statusi i njësisë brenda
Statusi i njësisë jashtë
Ventilatori i detyruar AKTIV
Shkëmbe kontr. kryes. dytësor
Treguesi i filtrit
Testo vetëpas. e filtrit
Shenja furçë/filtër
Çaktiv. vetëpas. e filtrit

*Në varësi nga modeli i lidhur

 ● Përdoreni butonin kur ndriçimi në sfond është i ndezur.  
Megjithatë, ndezja/fikja mund të përdoret njëkohësisht me ndriçimin në sfond. 

 ● Kur 1 njësi e brendshme kontrollohet nga 2 pulte komandimi, ndriçimi në sfond do 
të ndriçojë në pultin që është përdorur i pari. 

 ● Për të përdorur butonin Lart/Poshtë/Majtas/Djathtas,  
shtypni gjithmonë ,  , , ose .

KUJDES

4-2 Afishimet	për	përshkrimin	e	përdorimit	të	butonave

Kthehu Cilësimi

Cilësimet e shërbimit
Proces testimi
Kontakti i mirëmbajtjes
Cilësimet e fushave
Diferenca min. e vlerave
Adresa e grupit
Adresa AirNet e njësisë jashtë

1/3

Në afishimin e theksuar me të zezë 
(zërat e zgjedhur) shfaqen pamjet 
e cilësimeve dhe përshkrimet e funksionit 
të butonave.

Afishimi i theksuar me të zezë 
(zërat e zgjedhur)

<Pamja e menysë Cilësimet e shërbimit>
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5. Lidhja e energjisë
 ● Kontrolloni për përfundimin e lidhjeve elektrike të njësive të brendshme/të jashtme. 
 ● Kontrolloni për mbylljen e mbulesës së kutisë së njësive të brendshme dhe të jashtme përpara 
se të kryeni lidhjen e energjisë. 

5-1 Pas lidhjes së energjisë shfaqet 
mesazhet e mëposhtme. 
"Duke kontrolluar lidhjen.
Të lutem prit."

Kur shfaqet mesazhi i mësipërm, 
ndriçimi në sfond nuk do të 
ndriçojë nga përdorimi i butonave. 

Kur 1 njësi e jashtme 
kontrollohet nga 2 pulte 
komandimi: 

Sigurohuni gjatë afishimit 
të mësipërm të cilësoni pultin 
dytësor. Shtypni dhe mbajeni 
shtypur këtë buton për 4 sekonda 
ose më shumë ose butonin 
e zgjedhjes së regjimit të 
funksionimit të pultit të komandimit 
që do të vendoset. Kur afishimi 
ndryshon nga pulti kryesor 
i komandimit në atë dytësor, 
cilësimi ka përfunduar. 

5-2 Shfaqet pamja bazë e ekranit.

Nëse pulti dytësor i komandimit nuk është vendosur gjatë 
ndezjes, në rastin kur një njësi e brendshme kontrollohet 
nga dy pulte komandimi, në pamjen e kontrollit të lidhjes 
afishohet mesazhi "Kodi i gabimit: U5".
Zgjidhni pultin dytësor të komandimit duke mbajtur 
shtypur për 4 sekonda ose më shumë butonin 
e zgjedhjes së regjimit të funksionimit të njërit prej 
pulteve të komandimit.
Nëse pamja bazë e ekranit nuk shfaqet më shumë 
se 2 minuta pas afishimit "pulti dytësor i komandimit", 
shkëputni furnizimin me energji dhe kontrolloni lidhjet 
elektrike. 

KUJDES

Kur zgjidhni një gjuhë të ndryshme, referojuni seksionit 12. Gjuha. (Shikoni faqja 23.)
SHËNIM

<Pulti kryesor 
i komandimit>

<Pulti dytësor 
i komandimit>

5-1
Duke kontrolluar lidhjen.
Të lutem prit.

Kohëmatësi i fikjes

Pulti kryesor

Duke kontrolluar lidhjen.
Të lutem prit.

Kodi i gabimit U5

Pulti kryesor

5-1
Duke kontrolluar lidhjen.
Të lutem prit.

Kohëmatësi i fikjes

Pulti kryesor

Duke kontrolluar lidhjen.
Të lutem prit.

Kodi i gabimit U5

Pulti kryesor

Shtypni dhe mbani shtypur 
për 4 sekonda ose më 
shumë butonin e zgjedhjes 
së regjimit të funksionimit 
në anën e pultit dytësor 
të komandimit.

Duke kontrolluar lidhjen.
Të lutem prit.

Kohëmatësi i fikjes

Pulti dytësor

<Pamja bazë e ekranit>

5-2
Ventilat.

<Pamja bazë e ekranit>

5-2
Ventilat.



Manuali i instalimit BRC1E52B7
13 4PW72364-3 – 11.2011

6. Cilësimet e fushave
6-1 Shtypni dhe mbajeni shtypur 

butonin Anulo për 4 sekonda ose 
më shumë. Afishohet menyja 
Cilësimet e shërbimit.

6-2 Në menynë Cilësimet e shërbimit 
zgjidhni  Cilësimet e fushave  dhe 
pastaj shtypni butonin Menyja/
Enter. Afishohet pamja e ekranit 
Cilësimet e fushave.

6-3 Theksoni regjimin dhe zgjidhni 
"Nr. i regjimit" që dëshironi duke 
përdorur butonin  (Lart/
Poshtë). 

6-4 Në rastin e cilësimit të njësisë 
së brendshme gjatë kontrollit në 
grup (kur zgjidhet p.sh. nr regjimi 
si  20 ,  21 ,  22 ,  23 ,  25 ), 
theksoni nr. e njësisë dhe 
zgjidhni "Nr. i njësisë brenda" 
që do të vendoset, duke përdorur 
buronin  (Lart/Poshtë). 
(Në rastin e cilësimit në grup, 
ky veprim nuk nevojitet.)

Në rastin e cilësimit individual 
të njësisë së brendshme 
afishohen cilësimet aktuale. 
Dhe kur NR. I DYTË I KODIT 
është " - " nënkupton se nuk ka 
asnjë funksion.

6-5 Theksoni NR. E DYTË TË KODIT 
të NR. TË PARË TË KODIT që 
do të ndryshohet dhe zgjidhni 
"NR. E DYTË TË KODIT" që 
dëshironi duke përdorur  
butonin  (Lart/Poshtë). 
Janë të mundshme disa cilësime 
identike për numrin e regjimit. 

Në rastin e cilësimit në grup, të 
gjithë NR. E DYTË TË KODIT 
që mund të vendosen 
afishohen si " * ". " * " ndry-
shohet në NR. E DYTË TË 
KODIT që do të vendoset. Dhe 
kur NR. I DYTË I KODIT është 
" - " nënkupton se nuk ka asnjë 
funksion. 

<Pamja bazë e ekranit>

6-1
Ventilat.

Shtypni dhe mbani shtypur 
butonin Anulo për 
4 sekonda ose më shumë 
kur ndriçimi në sfond është 
i ndezur. 

<Pamja e menysë Cilësimet 
e shërbimit>

6-2

Kthehu Cilësimi

Cilësimet e shërbimit
Proces testimi
Kontakti i mirëmbajtjes
Cilësimet e fushave
Kërkesa
Diferenca min. e vlerave
Adresa e grupit

1/3

Shtypni butonin Menyja/Enter.

<Pamja e ekranit 
Cilësimet e fushave>

Në rastin e cilësimit 
individual për njësi 

të brendshme

Në rastin e cilësimit 
në grup

6-3
6-4
6-5

Mode
20

Unit No
0

1–00
5–––
9–––

2–00
6–––

3–00
7–––

Cilësimet e fushave

0–01
4–––
8–––

Kthehu Cilësimi

6-3
6-5 Mode

10
Unit No

0
1–∗
5–––
9–––

2–∗
6–––

3–∗
7–––

Cilësimet e fushave

0–01
4–––
8–––

Kthehu Cilësimi

Shtypni butonin Menyja/Enter.

NR. I PARË I KODIT (SW)
NR. I DYTË I KODIT 
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6-6 Shtypni butonin Menyja/Enter. 
 Afishohet pamja e ekranit të 
konfirmimit të cilësimit.

6-7 Zgjidhni  Po  dhe shtypni butonin 
Menyja/Enter. Detajet e cilësimit 
ruhen dhe pas kësaj rikthehet 
pamja e ekranit Cilësimet 
e fushave.

6-8 Në rastin e shumë ndryshimeve 
të cilësimit, përsëritni hapin "6-3" 
deri në "6-7".

6-9 Pasi të keni përfunduar të gjitha 
ndryshimet e cilësimeve shtypni 
dy herë butonin Anulo. 

6-10 Ndriçimi në sfond fiket dhe gjatë 
rindezjes shfaqet mesazhi 
"Duke kontrolluar lidhjen. 
Të lutem prit.". Pas rindezjes 
rikthehet pamja bazë e ekranit.

 ● Kur në njësinë e brendshme instalohet ndonjë aksesor opsional, cilësimet e njësisë së 
brendshme mund të ndryshohen. Shikoni manualin e aksesorit opsional. 

 ● Për detajet e cilësimit të fushave të njësisë së jashtme, shikoni manualin e instalimit të dërguar 
me njësinë e jashtme. 

KUJDES

Nr. 
i regjimit

Shënim) 1

NR. 
I PARË 
 I KODIT

Përshkrimi i cilësimit
NR. I DYTË I KODIT  Shënim) 2

01 02 03 04

10 (20)

0

Ndotja e filtrit – E madhe/ 
e lehtë
(Cilësim për hapësirën 
kohore të kohës së 
afishimit për pastrimin 
e filtrit të ajrit)
(Cilësim për rastin kur 
ndotja e filtrit është 
 e madhe dhe hapësira 
kohore e kohës së afishimit 
për pastrimin e filtrit të ajrit 
duhet përgjysmuar)

Filtër me 
jetëg-
jatësi 
shumë të 
madhe

E
 le

ht
ë

±10.000 orë

E
 m

ad
he

±5.000 orë

— —
Filtër me 
jetëg-
jatësi të 
madhe

±2.500 orë ±1.250 orë

Filtër 
standard ±200 orë ±100 orë

1

Lloji i filtrit me jetëgjatësi të madhe 
(cilësimi i kohës së tregimit të shenjës 
së filtrit). 
(Ndryshoni cilësimin kur përdoret filtër 
me jetëgjatësi shumë të madhe)

Filtër me 
jetëgjatësi 
të madhe

Filtër me 
jetëgjatësi 
shumë të 
madhe

— —

2 Sensori i termostatit në pultin 
e komandimit Përdoret Nuk përdoret — —

3
Hapësira kohore e kohës së afishimit 
për të fshirë numërimin e filtrit të ajrit 
(cilësim për rastin kur shenja e filtrit 
nuk do të afishohet)

Afishimi Nuk afishohet — —

<Pamja e ekranit të 
konfirmimit	të	cilësimit>

6-6
6-7

Kthehu Cilësimi

Të ruhen cilësimet?
Cilësimet e fushave

Po Jo

Shtypni butonin Menyja/
Enter.

Konfirmimi i cilësimit
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Nr. 
i regjimit

Shënim) 1

NR. 
I PARË 
 I KODIT

Përshkrimi i cilësimit
NR. I DYTË I KODIT  Shënim) 2

01 02 03 04

11 (21) 0

Cilësimi i numrit të njësive të 
brendshme të lidhura Sky Air me 
sistem përdorimi të njëkohshëm 
(cilësim për sistemet e përdorimit të 
njëkohshëm)

Çift Dyshe Treshe Dy 
dyshe

12 (22)

1
Hyrjet për ndezjen/fikjen nga jashtë 
(cilësim për rastin kur ndezja/fikja 
e detyruar duhet kryer nga jashtë).

Fikja e 
detyruar

Funksionimi 
i ndezjes/

fikjes
— —

2
Ndryshimi diferencial i termostatit 
(cilësim për rastin kur përdoret sensori 
në distancë).

1°C 0,5°C — —

13 (23)

0 Shpejtësia e lartë e daljeve të ajrit (për 
zbatimet në tavane të larta). ≤ 2,7 m > 2,7 ≥ 3,0 m > 3,0 ≥  

3,5 m —

1
Zgjedhja e drejtimit të fryrjes së ajrit 
(cilësim për rastin kur është montuar 
një komplet pllake bllokuese).

Fryrje në 
4 drejtime

Fryrje në 
3 drejtime

Fryrje në 
2 drejtime —

3
Zgjedhja e funksionit të fryrjes së ajrit 
(cilësim për rastin kur përdoret një 
panel dekorativ në vendin e daljes).

E pajisur Jo e pajisur — —

4 Cilësimi i diapazonit të drejtimit të 
fryrjes së ajrit. I sipërm Normal I poshtëm —

6
Cilësimi i presionit statik të jashtëm 
(cilësim sipas rezistencës së tubit të 
lidhur) (për FHYK, zbatoni cilësimin për 
tavan të lartë)

Normal Presion statik 
i lartë

Presion 
statik 
i ulët

—

(Normal) (Tavan i lartë) — —

15 (25) 3 Funksionimi i pompës së zbrazjes me 
lagështimin. E pajisur Jo e pajisur — —

1c 1
Sensori i termostatit në pultin 
e komandimit (vetëm për regjimin 
Auto dhe funksionin Rikthimi)

Nuk përdoret Përdoret — —

1e 2 Funksioni i rikthimit Nuk përdoret Vetëm 
Ngrohje

Vetëm 
Ftohje

Ftohje 
dhe 

Ngrohje

Shënime) 1. Megjithëse cilësimi kryhet plotësisht në grup, vendosni Nr. e regjimit në kllapa kur 
duhet të kryhet cilësimi individual për njësi të brendshme ose kur duhet të kryhet 
kontrolli pas cilësimit. 

2. Në gjendjen e dërguar nga fabrika, NR. I DYTË I KODIT është i vendosur në "01". 
Megjithatë, në rastet e mëposhtme ai është i vendosur në "02".

 ● Cilësimi i diapazonit të drejtimit të fryrjes së ajrit (përveç kasetës me fryrje 
rrethore)

 ● Sensori i termostatit në pultin e komandimit (vetëm SkyAir)
 ● Sensori i termostatit në pultin e komandimit vetëm për regjimin Auto dhe 
funksionin Rikthimi

3. Çdo funksion që njësia e brendshme nuk e ka nuk do të afishohet.
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7. Metoda e procesit të testimit 
(në rastin e SkyAir)

 * Në rastin e VRV-së, shikoni manualin e dërguar me njësinë e jashtme. 

Shikoni gjithashtu manualet e instalimit të dërguara me njësinë 
e brendshme dhe njësinë e jashtme.

 ● Kontrolloni që puna për lidhjen e telave të njësisë së brendshme dhe të jashtme të ketë përfunduar. 
 ● Verifikoni që është mbyllur kapaku i kutisë së njësisë së brendshme dhe asaj të jashtme. 
 ● Pasi të ketë përfunduar puna për bashkimin e tubave të gazit ftohës, të tubave të kullimit dhe 
të lidhjeve elektrike, pastroni pjesën e brendshme të njësisë së brendshme dhe panelin dekorativ.

 ● Kryejeni procesin e testimit sipas procedurës në vijim. 

7-1 Sigurohuni që ta aktivizoni furnizimin 
me energji më shumë se 6 orë para 
vënies në punë, me panelin 
e përparmë të mbyllur për të mbrojtur 
kompresorin. 

7-2 Konfirmoni që valvulat bllokuese 
të lëngut dhe të gazit janë të hapura.  
<Sigurohuni që paneli i jashtëm dhe 
kapaku i lidhjeve të tubacioneve të 
jetë i mbyllur përpara vënies në 
punë (rrezik nga goditja elektrike). >
 * Pas nxjerrjes së ajrit nga pompa 
e vakuumit, presioni i gazit ftohës 
mund të mos rritet edhe pse valvula 
bllokuese është e hapur. Arsyeja 
është se sistemi i gazit ftohës në 
njësinë e jashtme është i bllokuar 
nga valvula elektrike e zgjerimit ose 
diçka e ngjashme. Funksionimi nuk 
është problem.

7-3 Vendoseni regjimin e funksionimit në 
ftohje duke përdorur pultin 
e komandimit.

7-4 Shtypni dhe mbajeni shtypur butonin 
Anulo për 4 sekonda ose më shumë. 
Afishohet menyja Cilësimet 
e shërbimit.

7-5 Në menynë Cilësimet e shërbimit 
zgjidhni  Proces testimi  dhe pastaj 
shtypni butonin Menyja/Enter. 
Rikthehet pamja bazë e ekranit dhe 
afishohet "Proces testimi".

 ● Ndriçimi në sfond do të jetë i ndezur për rreth 
30 sekonda kur shtypet njëri nga butonat 
e përdorimit.

 ● Përdorini butonat kur ndriçimi në sfond është 
i ndezur. Megjithatë, ndezja/fikja mund të 
përdoret njëkohësisht me ndriçimin në sfond. 

Shënime për ndriçimin në sfond

<Pamja bazë e ekranit>

7-3
7-4 Ftohje Vendos

Ftoh 28°C Shtypni dhe mbani shtypur 
butonin Anulo për 
4 sekonda ose më shumë 
kur ndriçimi në sfond 
është i ndezur. 

<Pamja e menysë Cilësimi 
shërbimit>

7-5

Kthehu Cilësimi

Cilësimet e shërbimit           1/3
Proces testimi
Kontakti i mirëmbajtjes
Cilësimet e fushave
Kërkesa
Diferenca min. e vlerave
Adresa e grupit Shtypni butonin Menyja/

Enter.
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7-6 Shtypni butonin e ndezjes/fikjes 
brenda 10 sekondash. Do të fillojë 
procesi i testimit. Kontrolloni gjendjen 
e funksionimit për 3 minuta.
 * Shënim)  Procesi i testimit fillon 

gjithashtu edhe kur 
procedurat 
e sipërpërmendura 7-5 
dhe 7-6 bëhen në rend 
të kundërt.

7-7 Shtypni butonin e drejtimit të fryrjes 
së ajrit/shpejtësisë së ventilatorit. 

7-8 Zgjidhni cilësimin Drejt. fryrja ajrit duke 
shtypur butonin  në pamjen e ekranit 
të cilësimeve. 
Përdorni butonat  për të ndryshuar 
drejtimin e fryrjes së ajrit.

7-9 Pasi veprimi i drejtimit të fryrjes së ajrit 
të konfirmohet, shtypni butonin Menyja/
Enter. Rikthehet pamja bazë e ekranit.

7-10 Shtypni dhe mbajeni shtypur butonin 
Anulo për 4 sekonda ose më shumë 
në pamjen bazë të ekranit. Afishohet 
menyja Cilësimet e shërbimit. 

7-11 Në menynë Cilësimet e shërbimit 
zgjidhni  Proces testimi  dhe pastaj 
shtypni butonin Menyja/Enter. 
Rikthehet pamja bazë e ekranit dhe 
fillon funksionimi normal.

7-12 Kontrollojini funksionet sipas manualit 
të përdorimit.

7-13 Kur paneli dekorativ nuk është 
montuar, shkëputni furnizimin me 
energji pasi të përfundojë procesi 
i testimit.

 ● Nëse punimet në pjesën e brendshme nuk 
kanë përfunduar pas mbarimit të procesit 
të testimit, shpjegojini klientit se ai nuk 
duhet vënë në punë derisa të përfundojnë 
punimet në pjesën e brendshme dhe kjo 
bëhet për të mbrojtur njësinë 
e brendshme. 

(Nëse vihet në punë, njësia 
e brendshme mund të ndotet me 
materiale që vijnë nga boja ose ngjitësit 
gjatë punës në pjesën e brendshme 
dhe mund të ndodhë gjithashtu 
spërkatje me ujë ose rrjedhje uji.)

7-6
Ftohje

Kthehu CilësimiProces testimi

Shtypni butonin e ndezjes/
fikjes (brenda 
10 sekondash).

7-7

Kthehu CilësimiKthehu Cilësimi

Vëllimi/drejtimi i ajrit

Vëll. ajri Drejtimi
Pozicion 0E ulët

Shtypni butonin e drejtimit 
të fryrjes së ajrit/
shpejtësisë së ventilatorit.

Për të zgjedhur cilësimin 
e drejtimit të fryrjes së ajrit, 
shtypni butonin  
(Djathtas) në pamjen 
e ekranit të cilësimeve.

7-9

Kthehu CilësimiKthehu Cilësimi

Vëllimi/drejtimi i ajrit

Vëll. ajri Drejtimi
E ulët Pozicion 0

Ndryshoni drejtimin 
e fryrjes së ajrit duke 
përdorur butonin  
(Lart/Poshtë).

Shtypni butonin Menyja/
Enter.

7-10
Ftohje

Kthehu CilësimiProces testimi

Shtypni dhe mbani shtypur 
butonin Anulo për 
 4 sekonda ose më shumë 
kur ndriçimi në sfond 
është i ndezur. 

7-11

Kthehu Cilësimi

Cilësimet e shërbimit           1/3
Proces testimi
Kontakti i mirëmbajtjes
Cilësimet e fushave
Kërkesa
Diferenca min. e vlerave
Adresa e grupit Shtypni butonin Menyja/

Enter.

<Pamja bazë e ekranit>
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 ● Nëse vënia në punë nuk është e mundur për shkak të ndonjë defekti, mund të referoheni te 
Metoda e diagnostikimit të defekteve  më poshtë.

 ● Pasi përfundon procesi i testimit, kontrolloni sipas procedurës së mëposhtme që regjistrimi 
i kodit të gabimit nuk është i afishuar në pamjen e ekranit Informacioni i mirëmbajtjes në 
menynë kryesore.

KUJDES

7-14 Në pamjen bazë të ekranit shtypni 
butonin Menyja/Enter. Afishohet pamja 
e menysë kryesore.

7-15 Në menynë kryesore 
zgjidhni  Informac. i mirëmbajtjes  
dhe shtypni butonin Menyja/Enter. 

7-16 Shfaqet pamja e ekranit e informacionit 
të mirëmbajtjes. Verifikoni që regjistrimi 
i kodit të gabimit nuk është i afishuar 
në ekran.
 * Ekrani që nuk e afishon regjistrimin 
e kodit të gabimit nënkupton gjendje 
normale.

7-17 Nëse regjistrimi i kodit të gabimit është 
afishuar, kryeni diagnostikimin 
e defekteve duke u referuar te 
<Lista e kodeve të gabimeve> në 
manualin e instalimit të njësisë së 
brendshme. Pasi të përfundojë 
diagnostikimi i defekteve, shtypni dhe 
mbani shtypur butonin e ndezjes/fikjes 
për 4 sekonda ose më shumë 
në pamjen e ekranit "Informac. 
i mirëmbajtjes" për ta fshirë regjistrimin 
e kodit të gabimit. 

Metoda e diagnostikimit  
të defekteve

 ● Kur pulti i komandimit afishon ndonjë 
nga pikat në tabelën e mëposhtme, 
mund t'i shikoni detajet në tabelë. 

 ● Nëse ndodh ndonjë gabim, "kodi" 
i gabimit shfaqet në ekranin LCD si në 
figurën djathtas. Kryeni analizën 
e defekteve duke u referuar te "Lista 
e kodeve të gabimeve" në manualin 
e instalimit të njësisë së brendshme.  
Kur të konfirmohet nr. i njësisë që ka 
zbuluar gabimin gjatë kontrollit në grup, 
referohuni te seksioni 
" 8. Procedura e kontrollit 
të historisë së gabimeve".

<Pamja bazë e ekranit>

7-14
Ftohje Vendos

Ftoh 28°C

Shtypni butonin Menyja/
Enter.

<Pamja e menysë 
kryesore>

7-15

Kthehu Cilësimi

Menyja kryesore
Nisje e shpejtë
Ajrimi
Opsio. për kursim energjie
Programi
Vetëpastrim filtri
Informac. i mirëmbajtjes

1/2

Shtypni butonin Menyja/
Enter.

7-16
7-17

Kthehu

Kodi i gabimit:U5

Modeli brenda –––/000
Modeli jashtë –––/000

Informacioni i kontaktit
0123–4567–8900

Shtypni dhe mbani shtypur 
butonin e ndezjes/fikjes 
për 4 sekonda ose më 
shumë kur ndriçimi në 
sfond është i ndezur. 

Ftohje
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Afishimi i pultit të komandimit Përshkrimi

Nuk ka asnjë afishim

 ● Shkëputje e energjisë, gabim i tensionit elektrik ose fazë 
e hapur 
 ● Lidhje e gabuar e telave (midis njësive të brendshme dhe 
të jashtme)
 ● Defekt i grupit të pllakës së qarkut të stampuar brenda
 ● Shkëputje e lidhjeve të telave të pultit të komandimit
 ● Defekt i pultit të komandimit
 ● Siguresë e djegur (njësia e jashtme)

Afishimi "Duke kontrolluar lidhjen. 
Të lutem prit." është aktiv. *

 ● Defekt i grupit të pllakës së qarkut të stampuar brenda
 ● Lidhje e gabuar e telave (midis njësive të brendshme dhe 
të jashtme)

 * Megjithëse mesazhi "Duke kontrolluar lidhjen. Të lutem prit." afishohet maksimumi për 90 sekonda pas 
ndezjes, kjo nuk do të thotë se ka një defekt. (Defekti mund të përcaktohet pas 90 sekondave.)

8. Procedura e kontrollit të historisë 
së gabimeve

8-1 Shtypni dhe mbajeni shtypur butonin 
Anulo për 4 sekonda ose më shumë 
në pamjen bazë të ekranit. Afishohet 
menyja Cilësimet e shërbimit. 

8-2 Në menynë Cilësimet e shërbimit 
zgjidhni  Historia e gabimeve  dhe 
pastaj shtypni butonin Menyja/Enter. 
 Afishohet pamja e ekranit të menysë 
Historia e gabimeve. 

8-3 Në menynë Historia e gabimeve 
zgjidhni  Historia gabimet e pultit  
dhe pastaj shtypni butonin Menyja/
Enter. Kodet e gabimit dhe nr. i njësisë 
mund të konfirmohen në pamjen 
e ekranit të afishimit të regjistrimit 
të gabimit.

8-4 Në pamjen e menysë Historia 
e gabimeve shfaqen të renditura 
10 gabime duke filluar që nga më 
i fundit. 

8-5 Shtypni 3 herë butonin Anulo në 
pamjen e ekranit të afishimit Historia 
e gabimeve. Rikthehet pamja bazë 
e ekranit.

8-1 <Pamja bazë e ekranit>

<Pamja e menysë Cilësimet 
e shërbimit>

8-2

Kthehu Cilësimi

Cilësimet e shërbimit
Adresa AirNet e njësisë brenda
Adresa AirNet e njësisë jashtë
Historia e gabimeve
Statusi i njësisë brenda
Statusi i njësisë jashtë
Ventilatori i detyruar AKTIV

1/3

Shtypni butonin Menyja/
Enter.

8-3

Kthehu Cilësimi

Historia e gabimeve
Historia gabimet e pultit
Hist. gabim. njësia brenda

2/2

Shtypni butonin Menyja/
Enter.

8-4
8-5

Kthehu

Historia gabimet e pultit
     Unit Error     Date           Koha
 01 ––  ––          –– / –– / ––  ––:––
 02 ––  ––          –– / –– / ––  ––:––
 03 ––  ––          –– / –– / ––  ––:––
 04 ––  ––          –– / –– / ––  ––:––

1/3

Nr. i njësisë
Regjistrimi i fundit
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9. Metoda e regjistrimit të informacionit 
të kontaktit

 ● Regjistrimi i kontaktit të shërbimit.

9-1 Shtypni dhe mbajeni shtypur butonin 
Anulo për 4 sekonda ose më shumë 
në pamjen bazë të ekranit. Afishohet 
menyja Cilësimet e shërbimit. 

9-2 Në menynë Cilësimet e shërbimit 
zgjidhni  Kontakti i mirëmbajtjes  dhe 
pastaj shtypni butonin Menyja/Enter. 
Shfaqet pamja e ekranit të menysë 
"Kontakti i mirëmbajtjes".

9-3 Zgjidhni  Kontakti i mirëmbajtjes  
dhe shtypni butonin Menyja/Enter.

9-4 Futni numrin e telefonit. Bëjini 
ndryshimet e numrave duke përdorur 
butonat  (Lart/Poshtë). Futini 
numrat duke filluar nga ana e majtë 
dhe shifra pa numër duhet lënë si " - ".

9-5 Shtypni butonin Menyja/Enter. 
Afishohet pamja e ekranit të 
konfirmimit të cilësimit.

9-6 Zgjidhni  Po  dhe shtypni butonin 
Menyja/Enter. Konfirmohen detajet 
e cilësimit dhe pas kësaj rikthehet 
pamja e ekranit të menysë Cilësimet 
e shërbimit.

9-7 Shtypni një herë butonin Anulo.  
Rikthehet pamja bazë e ekranit.

9-1 <Pamja bazë e ekranit>

<Pamja e menysë Cilësimet 
e shërbimit>

9-2

Kthehu Cilësimi

Cilësimet e shërbimit
Proces testimi
Kontakti i mirëmbajtjes
Cilësimet e fushave
Kërkesa
Diferenca min. e vlerave
Adresa e grupit

1/3

Shtypni butonin Menyja/
Enter.

9-3

Kthehu Cilësimi

Kontakti i mirëmbajtjes
Asnjë
Kontakti i mirëmbajtjes

Shtypni butonin Menyja/
Enter.

9-4

Kthehu Cilësimi

Kontakti i mirëmbajtjes

––––––––––––––––

1/2

9-5

Kthehu Cilësimi

Kontakti i mirëmbajtjes

0123–456–7890–––

1/2

Shtypni butonin Menyja/
Enter.

<Pamja e ekranit të 
konfirmimit	të	cilësimit>

9-6

Kthehu Cilësimi

Të ruhen cilësimet?
Kontakti i mirëmbajtjes

Po Jo
Shtypni butonin Menyja/
Enter.

<Pamja e menysë Cilësimet 
e shërbimit>
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10. Konfirmimi	i	detajeve	të	regjistruara
10-1 Në pamjen bazë të ekranit shtypni 

butonin Menyja/Enter. Afishohet 
menyja kryesore. Në menynë kryesore 
zgjidhni  Informac. i mirëmbajtjes  dhe 
shtypni butonin Menyja/Enter.

10-2 Shtypni dy herë butonin Anulo.  
Rikthehet pamja bazë e ekranit.

<Pamja bazë e ekranit>

10-1
Ftohje Vendos

Ftoh 28°C

Shtypni butonin Menyja/
Enter.

<Pamja e menysë 
kryesore>

Kthehu Cilësimi

Menyja kryesore
Nisje e shpejtë
Ajrimi
Opsio. për kursim energjie
Programi
Vetëpastrim filtri
Informac. i mirëmbajtjes

1/2

Shtypni butonin Menyja/
Enter.

Kthehu

Informac. i mirëmbajtjes

Modeli brenda –––/000
Modeli jashtë –––/000

Informacioni i kontaktit
0123–4567–8900

Afishohen detajet 
e regjistruara.
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11. Ora dhe kalendari
11-1 Në pamjen bazë të ekranit shtypni 

butonin Menyja/Enter.  
Afishohet menyja kryesore. 
Në menynë kryesore 
zgjidhni  Ora dhe kalendari  dhe 
shtypni butonin Menyja/Enter. 

11-2 Shtypni butonat  për të 
zgjedhur  Data dhe koha  në pamjen 
e ekranit ora dhe kalendari.

 * Pamja e ekranit Data dhe koha do 
të shfaqet kur shtypet butoni Menyja/
Enter.

11-3 Zgjidhni "Viti", "Muaji", "Data" dhe 
kohën duke përdorur butonin   
(Majtas/Djathtas) dhe vendosini ato 
duke përdorur butonin  (Lart/
Poshtë) në pamjen e vendosjes së 
orës. Kur butoni shtypet dhe mbahet 
shtypur, numrat ndryshohen në 
mënyrë të vazhdueshme.
 * Dita e javës vendoset automatikisht. 

11-4 Shtypni butonin Menyja/Enter. Afishohet  
pamja e ekranit të konfirmimit të cilësimit. 

11-5 Zgjidhni  Po  dhe shtypni butonin 
Menyja/Enter. Detajet e cilësimit 
konfirmohen dhe pas kësaj rikthehet 
pamja bazë e ekranit. 

 * Nëse ndërprerja e energjisë zgjat më 
shumë se 48 orë, nevojitet rivendosja 
nga e para.

<Pamja bazë e ekranit>

<Pamja e menysë 
kryesore>

11-1

Kthehu Cilësimi

Menyja kryesore
Konfigurimi
Cilësimet aktuale
Ora dhe kalendari
Gjuha

2/2

Shtypni butonin Menyja/
Enter.

11-2

Cilësimi

Ora dhe kalendari
Data dhe koha
Orë 12H/24H

Kthehu
Shtypni butonin Menyja/
Enter.

11-3
11-4

Kthehu Cilësimi

Data dhe koha
Viti           2011
Muaji       01
Data        01
E martë

 00:00
Shtypni butonin Menyja/
Enter.

11-5

Kthehu Cilësimi

Të ruhen cilësimet?
Data dhe koha

Po Jo
Shtypni butonin Menyja/
Enter.

<Pamja bazë e ekranit>
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12. Gjuha
12-1 Në pamjen bazë të ekranit shtypni 

butonin Menyja/Enter.  
Afishohet menyja kryesore. 
Në menynë kryesore zgjidhni  Gjuha  
dhe shtypni butonin Menyja/Enter.

12-2 Shtypni butonat  (Lart/Poshtë) 
për të zgjedhur opsionin "Gjuha" 
në pamjen e ekranit të gjuhës. 
Zgjidhni English/Deutsch/Shqip/
Български/Hrvatski/Česky/Magyar/
Română/Srpski/Slovenčina/
Slovenščina duke shtypur butonin 
Menyja/Enter. 
Detajet e cilësimit konfirmohen dhe 
pas kësaj rikthehet pamja bazë 
e ekranit.

<Pamja bazë e ekranit>

<Pamja e menysë 
kryesore>

12-1

Kthehu Cilësimi

Menyja kryesore
Konfigurimi
Cilësimet aktuale
Ora dhe kalendari
Gjuha

2/2

Shtypni butonin Menyja/
Enter.

12-2

Kthehu Cilësimi

Gjuha

Shqip
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13. Butonat e ndalimit
 ● Kufizimi i numrit të butonave të përdorshëm.

13-1 Në pamjen bazë të ekranit shtypni 
butonin Menyja/Enter.  
Afishohet menyja kryesore. 
Normalisht, "Funksioni i bllokimit" nuk 
tregohet në menynë kryesore. 
Shtypni butonin Menyja/Enter për 
4 sekonda që të afishohet "Funksioni 
i bllokimit".

13-2 Në menynë kryesore 
zgjidhni  Funksioni i bllokimit  
dhe shtypni butonin Menyja/Enter. 

13-3 Zgjidhni në meny  Butonat e ndalimit  
dhe shtypni butonin Menyja/Enter.

13-4 Zgjidhni "Lrt/Psh/M/D", "Ndiz/Fik",  
"Regjimi", Shpe. vent."  
duke përdorur butonin   (Majtas/ 
Djathtas) dhe vendosni cilësimin duke  
përdorur butonin  (Lart/Poshtë).

13-5 Shtypni butonin Menyja/Enter.  
Afishohet pamja e ekranit të konfirmimit  
të cilësimit. 

13-6 Zgjidhni  Po  dhe shtypni butonin 
Menyja/Enter. Detajet e cilësimit 
konfirmohen dhe pas kësaj rikthehet 
pamja bazë e ekranit. 

Nëse doni ta kufizoni numrin e butonave  
të përdorshëm në pultin e komandimit që  
do të caktohet si "dytësor", filloni duke lidhur  
vetëm këtë pult me njësinë. Sigurohuni  
që ky pult të vendoset fillimisht si "kryesor"  
(si nga fabrika), ndryshoni kufizimet në  
cilësimet që dëshironi dhe vetëm pastaj  
vendoseni pultin e komandimit  
në statusin "dytësor".

13-7 Për ta bllokuar butonin e menysë në 
pamjen bazë të ekranit veproni siç 
vijon:
1. Mbani të shtypur butonin .
2. Dhe pastaj shtypni njëkohësisht  

3 tastet e tjera të treguara, ndërkohë  
që mbani shtypur butonin .

Për ta zhbllokuar butonin e menysë në pamjen  
bazë të ekranit, ndiqni të njëjtën procedurë. 

SHËNIM: Kur shtypni një buton ndalimi, 
do të afishohet simboli .

<Pamja bazë e ekranit>

<Pamja e menysë 
kryesore>

13-1

Kthehu Cilësimi

Menyja kryesore 1/2
Nisje e shpejtë
Ajrimi
Opsio. për kursim energjie
Programi
Vetëpastrim filtri
Informac. i mirëmbajtjes Mbani shtypur për 

4 sekonda butonin 
Menyja/Enter.

13-2

Kthehu Cilësimi

Menyja kryesore
Funksioni i bllokimit
Drejtimi individ. i ajrit
Nisje e shpejtë
Ajrimi
Opsio. për kursim energjie
Programi

1/2

Shtypni butonin Menyja/
Enter.

13-3

Kthehu Cilësimi

Funksioni i bllokimit
Butonat e ndalimit
Ndalimi i funksionit

 

Shtypni butonin Menyja/
Enter.

13-4
13-5

Kthehu Cilësimi

Butonat e ndalimit

Lrt/Psh/M/D:                   
Ndiz/Fik: ZHBLLOKO
Regjimi: BLLOKO    

Shpe. vent.: BLLOKO    

 

ZHBLLOKO

Shtypni butonin Menyja/
Enter.

13-6

Kthehu Cilësimi

Të ruhen cilësimet?
Butonat e ndalimit

Po Jo
Shtypni butonin Menyja/
Enter.

<Pamja bazë e ekranit>

13-7

2

2
2
2

1
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14. Funksioni i ndalimit
 ● Kufizimi i numrit të funksioneve të përdorshme.

14-1 Në pamjen bazë të ekranit shtypni 
butonin Menyja/Enter.  
Afishohet menyja kryesore. 
Si zakonisht, "Funksioni i bllokimit" 
nuk tregohet në menynë kryesore. 
Shtypni butonin Menyja/Enter për 
4 sekonda që të afishohet "Funksioni 
i bllokimit".

14-2 Në menynë kryesore 
zgjidhni  Funksioni i bllokimit  
dhe shtypni butonin Menyja/Enter. 

14-3 Zgjidhni në meny  Ndalimi i funksionit  
dhe shtypni butonin Menyja/Enter.

14-4 Zgjidheni funksionin duke përdorur  
butonin   (Majtas/Djathtas) dhe  
vendosni cilësimin duke përdorur  
butonin  (Lart/Poshtë).

14-5 Shtypni butonin Menyja/Enter.  
Afishohet pamja e ekranit të konfirmimit  
të cilësimit. 

14-6 Zgjidhni  Po  dhe shtypni butonin 
Menyja/Enter. Detajet e cilësimit 
konfirmohen dhe pas kësaj rikthehet 
pamja bazë e ekranit. 

Nëse doni ta kufizoni numrin e funksioneve  
të përdorshme në pultin e komandimit që  
do të caktohet si "dytësor", filloni duke lidhur  
vetëm këtë pult me njësinë. Sigurohuni që  
ky pult të vendoset fillimisht si "kryesor"  
(si nga fabrika), ndryshoni kufizimet në  
cilësimet që dëshironi dhe vetëm pastaj  
vendoseni pultin e komandimit  
në statusin "dytësor".

SHËNIM: Kur një funksion është i ndaluar,  
ngjitur me funksionin në pamjen e menysë  
kryesore do të shfaqet edhe simboli .

<Pamja bazë e ekranit>

<Pamja e menysë 
kryesore>

14-1

Kthehu Cilësimi

Menyja kryesore 1/2
Nisje e shpejtë
Ajrimi
Opsio. për kursim energjie
Programi
Vetëpastrim filtri
Informac. i mirëmbajtjes Mbani shtypur për 

4 sekonda butonin 
Menyja/Enter.

14-2

Kthehu Cilësimi

Menyja kryesore
Funksioni i bllokimit
Drejtimi individ. i ajrit
Nisje e shpejtë
Ajrimi
Opsio. për kursim energjie
Programi

1/2

Shtypni butonin Menyja/
Enter.

14-3

Kthehu Cilësimi

Funksioni i bllokimit
Butonat e ndalimit
Ndalimi i funksionit

 

Shtypni butonin Menyja/
Enter.

14-4
14-5

Kthehu Cilësimi

Ndalimi i funksionit

Programi:                   
Konfigurimi: ZHBLLOKO

Ora dhe kalendari: ZHBLLOKO
Lista kursim energj.: BLLOKO    
Vend. kufiri vlerave: ZHBLLOKO

Kushti i rikthimit: ZHBLLOKO

 
ZHBLLOKO

Shtypni butonin Menyja/
Enter.

14-6

Kthehu Cilësimi

Të ruhen cilësimet?
Ndalimi i funksionit

Po Jo
Shtypni butonin Menyja/
Enter.

<Pamja bazë e ekranit>
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