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Zalecenia dotycz ce bezpiecze stwa
Przed rozpocz ciem u ytkowania 
jednostki zapozna  si  dok adnie 
z zaleceniami dotycz cymi bezpiecze stwa 
zamieszczonymi w tej instrukcji.

To urz dzenie jest nape nione czynnikiem 
ch odniczym R32.

• Instrukcj  przechowywa  po przeczytaniu w dogodnym miejscu, aby mo na by o skorzysta  z niej w razie potrzeby. 

Je li urz dzenie to jest przekazywane nowemu u ytkownikowi, nale y zadba  o przekazanie tak e instrukcji.

• Przechowywa  instrukcj  w taki sposób, aby operator móg  atwo j  znale .

• Przed rozpocz ciem u ytkowania jednostki zapozna  si  dok adnie z wszystkimi zaleceniami dotycz cymi 

bezpiecze stwa zamieszczonymi w tej instrukcji.

• Operator musi, ze wzgl dów bezpiecze stwa, zapozna  si  dok adnie z poni szymi przestrogami.

• rodki ostro no ci opisane w tym dokumencie zosta y podzielone na OSTRZE ENIA i PRZESTROGI. Zarówno 

w jednym, jak i drugim przypadku zawieraj  one wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa. Nale y przez ca y 

czas przestrzega  wszystkich rodków ostro no ci.

 OSTRZE ENIE
Nieprzestrzeganie tych zalece  w prawid owy 

sposób, mo e doprowadzi  do obra e  cia a lub 

utraty ycia.

 PRZESTROGA
Nieprzestrzeganie tych zalece  w prawid owy 

sposób, mo e doprowadzi  do uszkodzenia 

mienia lub obra e  cia a, które mog  by  powa ne 

w zale no ci od okoliczno ci.

Nigdy nie próbowa . Post powa  zgodnie z zaleceniami.

Zagwarantowa  pod czenie do uziemienia.
Nigdy nie zwil a  wod  klimatyzatora ani 

zdalnego sterownika.

Nigdy nie dotyka  klimatyzatora ani zdalnego 

sterownika mokrymi r kami.

 OSTRZE ENIE
• Urz dzenie musi by  przechowywane w pomieszczeniu bez dzia aj cych w sposób ci g y róde  zap onu (na 

przyk ad: otwarty ogie , pracuj ce urz dzenie gazowe lub pracuj cy grzejnik elektryczny).

• Nie przedziurawia , ani nie przypala .

• Mie  wiadomo , e czynnik ch odniczy mo e nie zawiera  rodków zapachowych.

• Aby unikn  po aru, eksplozji lub obra e  cia a, nie u ywa  urz dzenia je li w jego pobli u zosta y wykryte 

szkodliwe czynniki, w tym mi dzy innymi palne lub korozyjne gazy.

• Przebywanie przez d u szy czas w strumieniu powietrza szkodzi zdrowiu.

• We wlocie lub wylocie powietrza nie umieszcza  adnych przedmiotów, w tym mi dzy innymi pr tów, palców itd. 

Skutkiem zetkni cia z poruszaj cymi si  z wysok  pr dko ci  opatkami wentylatora klimatyzatora mo e by  

nieprawid owe dzia anie produktu, uszkodzenie produktu lub obra enia cia a.

• Nie próbowa  samodzielnie naprawia , rozk ada  na cz ci, ponownie instalowa  ani modyÞkowa  klimatyzatora, 

poniewa  skutkiem takiego post powania mo e by  wyciek wody, pora enie elektryczne lub po ar.

• Nie podejmowa  prób samodzielnej instalacji lub naprawy klimatyzatora. Nieprawid owa jako  wykonania czynno ci 

mo e doprowadzi  do wycieku wody, pora enia pr dem lub po aru. W celu wykonania prac instalacyjnych lub 

konserwacyjnych prosimy kontaktowa  si  z lokalnym dealerem lub wykwaliÞkowanym personelem.

• W pobli u klimatyzatora nie u ywa  palnych aerozoli, bowiem w przeciwnym razie mo e doj  do po aru.

• Nie umieszcza  palnych obiektów, takich jak pojemniki z aerozolem, w obr bie 1 metra od wylotu klimatyzatora.

• Wskutek dzia ania gor cego powietrza odprowadzanego z jednostki wewn trznej lub zewn trznej mo e doj  do 

eksplozji takiego pojemnika.

• W przypadku nieprawid owego dzia ania klimatyzatora (z obecno ci  zapachu spalenizny itd.), nale y wy czy  

jednostk  i skontaktowa  si  z lokalnym dealerem. Kontynuowanie u ytkowania urz dzenia w takich warunkach 

mo e doprowadzi  do awarii, pora enia pr dem elektrycznym lub po aru.

• Podczas wykonywania czynno ci zwi zanych z instalacj , przenoszeniem lub napraw  nie stosowa  innego 

czynnika ch odniczego ni  wskazany na jednostce zewn trznej (R32). U ycie innego czynnika ch odniczego mo e 

spowodowa  problem lub uszkodzenie jednostki oraz obra enia cia a.



11-3

PO
LS

KI
PO

LI
SH

• Czynnik ch odniczy stosowany w klimatyzatorze  jest bezpieczny. Chocia  nie powinno dochodzi  do 

wycieków czynnika ch odniczego, je li z jakiego  powodu zdarzy si  wyciek czynnika ch odniczego 

w pomieszczeniu, nale y zadba , aby nie dosz o do kontaktu z jakimkolwiek p omieniem, czy to z grzejnika 

gazowego, grzejnika naftowego lub pieca gazowego.

• W sytuacji gdy klimatyzator nie ch odzi prawid owo, powodem mo e by  wyciek czynnika ch odniczego, wtedy 

nale y zwróci  si  do swego dealera. Podczas wykonywania czynno ci naprawczych obejmuj cych uzupe nienie 

czynnika ch odniczego sprawdzi  u naszego personelu serwisowego ilo  u yt  w naprawie.

• Nie my  klimatyzatora wod , poniewa  mo e to spowodowa  pora enie elektryczne.

• Nale y zamontowa  wy cznik pr du up ywu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia mo e doprowadzi  do pora enia 

pr dem lub po aru.

• Klimatyzator przy cza  wy cznie do obwodu zasilaj cego zgodnego ze specyÞkacj . U ycie innych zasilaczy ni  

okre lone w specyÞkacji mo e doprowadzi  do pora enia elektrycznego, przegrzewania si  i po aru.

• Zapewni  uziemienie klimatyzatora. Nie nale y uziemia  urz dzenia za po rednictwem rur kanalizacyjnych, 

piorunochronu lub przewodu uziemiaj cego linii telefonicznej. Nieprawid owe uziemienie mo e doprowadzi  

do pora enia pr dem elektrycznym.

 PRZESTROGA
• Nale y mie  wiadomo  tego, e d ugotrwa e nara enie na dzia anie zimnego lub ciep ego powietrza 

z klimatyzatora albo powietrza, które jest zbyt zimne b d  zbyt ciep e, mo e by  szkodliwe dla stanu 

Þzycznego i zdrowia.

• Nie wykorzystywa  klimatyzatora do celów innych ni  te, do których jest przeznaczony. 

Nie wykorzystywa  klimatyzatora do ch odzenia precyzyjnych przyrz dów, ywno ci, ro lin, 

zwierz t lub dzie  sztuki, poniewa  mog oby to szkodliwie wp ywa  na ich sprawno  dzia ania, 

jako  i/lub trwa o .

• Nie wystawia  ro lin ani zwierz t na bezpo rednie dzia anie strumienia powietrza z urz dzenia, poniewa  

mog oby to spowodowa  niepo dane skutki.

• Nie umieszcza  sprz tów wytwarzaj cych otwarty p omie  w miejscach nara onych na dzia anie strumienia 

powietrza z urz dzenia, gdy  mo e to ujemnie wp ywa  na spalanie w palniku.

• Nie blokowa  wlotów ani wylotów powietrza. Skutkiem zak ócenia przep ywu powietrza mo e by  

niewystarczaj ca sprawno  lub problemy.

• Nale y mie  wiadomo  wyst powania zagro enia po arowego w przypadku wycieku czynnika ch odniczego. 

Je li klimatyzator nie dzia a prawid owo, tj. nie dostarcza zimnego lub ciep ego powietrza, powodem mo e 

by  wyciek czynnika ch odniczego. Zwróci  si  o pomoc do swego dealera. Czynnik ch odniczy wewn trz 

klimatyzatora jest bezpieczny i zazwyczaj nie wycieka. Jednak e w razie wyst pienia wycieku, kontakt 

z nieos oni tym palnikiem, grzejnikiem  lub kuchenk  mo e doprowadzi  do wytworzenia szkodliwego gazu. 

Nie u ytkowa  d u ej klimatyzatora, dopóki wykwaliÞkowany pracownik serwisu nie potwierdzi naprawy 

wycieku.

• Nie siada  ani nie umieszcza  adnych przedmiotów na jednostce zewn trznej. Upadek osoby lub spadaj ce 

przedmioty mog  spowodowa  obra enia.

• Nie umieszcza  przedmiotów wra liwych na wilgo  tu  pod jednostk  wewn trzn  lub zewn trzn . W pewnych 

warunkach skraplanie si  wilgoci na zespole g ównym lub na rurach czynnika ch odniczego, zanieczyszczenie 

Þltra powietrza albo zablokowanie przewodu spustowego mo e powodowa  kapanie wody, czego skutkiem 

mo e by  zanieczyszczenie lub usterka danego przedmiotu.

• Po d ugim u ytkowaniu urz dzenia sprawdzi  podstaw  i jej zamocowania  pod wzgl dem uszkodze . 

Pozostawienie urz dzenia w stanie z uszkodzeniem mo e doprowadzi  do awarii i spowodowa  obra enia 

cia a.

• Nie dotyka  wlotu powietrza ani aluminiowych eber jednostki wewn trznej lub zewn trznej, aby unikn  

obra enia.

• Sprz t ten nie jest przeznaczony do u ytkowania przez ma e dzieci lub osoby niedo ne bez zapewnienia 

nadzoru. W przeciwnym razie mo e doj  do upo ledzenia funkcji cia a lub uszczerbku na zdrowiu.

• Nale y nadzorowa  dzieci, aby nie traktowa y urz dzenia lub jego zdalnego sterownika jako zabawki. 

Skutkiem przypadkowego u ycia przez dzieci mo e by  upo ledzenie funkcji cia a lub uszczerbek na zdrowiu.

• Nie siada  na jednostce zewn trznej. Nie k a  przedmiotów na urz dzeniu ani nie ci gn  go. Takie 

post powanie mog oby powodowa  wypadki, takie jak upadek lub przewrócenie, skutkiem czego by yby 

obra enia cia a, nieprawid owe dzia anie produktu lub jego uszkodzenie.
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• Nie uderza  w jednostk  wewn trzn  ani zewn trzn , w przeciwnym razie mo e to spowodowa  uszkodzenia.

• Nie umieszcza  adnych przedmiotów pod jednostk  wewn trzn . Takie post powanie mo e mie  szkodliwy 

wp yw na sprawno  dzia ania, jako  klimatyzatora oraz jego trwa o .

• Nie dopuszcza , aby zwierz ta domowe oddawa y mocz na klimatyzator. Oddawanie moczu na klimatyzator 

mo e spowodowa  pora enie elektryczne lub po ar.

• Nie siada  ani nie zawisa  na górnym b d  dolnym panelu. Mo e doj  do upadku panelu i skutkiem tego 

mog  by  obra enia cia a lub nieprawid owe dzia anie urz dzenia.

• Nie hu ta  si  na górnym b d  dolnym panelu. Mo e doj  do uderzenia osób lub przedmiotów przez górny 

lub dolny panel  i skutkiem tego mog  by  obra enia cia a lub uszkodzenie mienia.

• Nie pozwala  dzieciom na zabawy przy górnym b d  dolnym panelu. Skutkiem mog yby by  obra enia cia a 

b d  uszkodzenie mienia.

• Nie poci ga  przewodów. Mo e doj  do zerwania przewodów oraz upadku górnego i dolnego panelu, 

powoduj c obra enia i uszkodzenia mienia.

• Nie umieszcza  przeszkód w górnej i dolnej trasie. Mo e doj  do upadku panelu i skutkiem tego mog  by  

obra enia cia a lub lub uszkodzenia mienia.

• Nie zgina  ani nie uszkadza  przewodów. Mo e doj  do zerwania przewodów oraz upadku górnego i dolnego 

panelu, powoduj c obra enia i uszkodzenia mienia.

• Nie k a  przedmiotów na górnym i dolnym panelu, w przeciwnym razie mo e doj  do nieprawid owego 

dzia ania.

• Nie u ywa  niestabilnej podstawy podczas u ytkowania lub prac konserwacyjnych klimatyzatora, 

w przeciwnym razie mo e doj  do przewrócenia si  lub doznania obra e  cia a.

• Zdalny sterownik nale y umieszcza  poza zasi giem dzieci. Niew a ciwa obs uga zdalnego sterownika mo e 

skutkowa  doznaniem obra e  cia a.

• Aby unikn  wyczerpania tlenu, zadba  o odpowiedni  wentylacj  pomieszczenia, je li razem 

z klimatyzatorem jest u ywany taki sprz t, jak palnik.

• Przed rozpocz ciem czyszczenia zadba  o zatrzymanie pracy jednostki, przestawienie wy cznika do 

po o enia wy czenia lub od czenie przewodu zasilaj cego.

• W przeciwnym razie skutkiem takiego zaniechania mo e by  pora enie elektryczne lub obra enia cia a.

• Nie przy cza  klimatyzatora do obwodu zasilania innego ni  okre lone w specyÞkacji. W przeciwnym razie 

mo e to spowodowa  problemy lub po ar.

• Zale nie od rodowiska, konieczne jest zainstalowanie wy cznika pr du up ywowego. Brak wy cznika pr du 

up ywowego mo e spowodowa  pora enie elektryczne lub po ar.

• U o y  elastyczny przewód spustowy, aby zapewni  p ynne odprowadzanie skroplin. Niepe ne odprowadzanie 

skroplin mo e spowodowa  zawilgocenie budynku, mebli itd.

• Nie umieszcza  adnych przedmiotów w bezpo rednim s siedztwie jednostki zewn trznej oraz nie 

dopuszcza  do gromadzenia si  li ci i innych zanieczyszcze  wokó  jednostki.

Li cie s  siedliskiem ma ych zwierz t, które mog  przedostawa  si  do wn trza jednostki.

Po przedostaniu si  do jednostki, zwierz ta takie mog  by  przyczyn  nieprawid owego dzia ania, 

wydobywania si  dymu lub powstania po aru w wyniku zetkni cia si  z cz ciami uk adu elektrycznego.

• Aby unikn  pora enia elektrycznego, nie nale y obs ugiwa  urz dzenia mokrymi r kami.

• Nie my  jednostki wewn trznej stosuj c du  ilo  wody, u ywa  wy cznie lekko zwil onej szmaty.

• Na górnej cz ci jednostki nie k a  takich przedmiotów, jak naczynie z wod  ani jakichkolwiek innych. 

Woda mo e penetrowa  do wn trza jednostki i degradowa  izolacj  elektryczn , powoduj c pora enie 

elektryczne.
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Miejsce instalacji.
 W celu zainstalowania klimatyzatora w rodowiskach poni szych typów konsultowa  si  

z dealerem.

• Miejsca, gdzie wyst puje zaolejone rodowisko lub para wodna, b d  sadza.

• rodowisko zasolone, na przyk ad rejony wybrze a.

• Miejsca, gdzie wyst puj  gazy siarczkowe, takie jak gor ce ród a.

• Miejsca, gdzie nieg mo e zablokowa  jednostk  zewn trzn .

• Jednostka wewn trzna znajduje si  w odleg o ci przynajmniej 1 m od odbiornika 

telewizyjnego lub radiowego (jednostka mo e powodowa  zak ócenia obrazu lub d wi ku).

• ciek z jednostki zewn trznej musi by  odprowadzany do miejsca z dobrym drena em.

Rozwa y  niedogodno ci dla s siadów powodowane przez ha asy.
 Zwróci  tak e uwag  na g o no  pracy.

• Wybra  poni sze rodzaje lokalizacji:

A. Miejsce dostatecznie wytrzyma e ze wzgl du na ci ar klimatyzatora, o ni szym poziomie 

g o no ci pracy i drga .

B. Miejsce, gdzie ciep e powietrze z wylotu powietrza jednostki zewn trznej i g o no  pracy 

nie powoduje niedogodno ci dla s siadów. 

• Zadba , aby w pobli u wylotu powietrza jednostki zewn trznej nie wyst powa y przeszkody.

• Takie przeszkody mog  powodowa  pogorszenie sprawno ci dzia ania oraz zwi kszenie 

g o no ci pracy. Gdy wyst pi nadmierna g o no , poprosi  swego dealera o rad .

Prace elektryczne.
• W przypadku zasilania energi  elektryczn  nale y zapewni  korzystanie z oddzielnego 

obwodu zasilaj cego wyznaczonego dla klimatyzatora.

Przeniesienie systemu.
• Spraw  przemodelowania i przeniesienia skonsultowa  ze swoim dealerem.

Uwaga obowi zuje wy cznie dla Turcji: Trwa o  naszych produktów jest przewidziana na 
dziesi  (10) lat
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OGÓLNY OPIS ZDALNEGO STEROWNIKA

SWING

TIMER

LED

CANCEL      CLOCK      CANCEL

OFF

ECO+

ON

ON/OFF

SLEEP

TEMP

MODE

FAN POWERFUL

QUIET

Wy wietlacz (LCD)
• Wy wietla bie ce 

ustawienia.

(Ta ilustracja 

przedstawia pe ny panel 

LCD wy wietlacza, 

cznie z funkcjami tylko 

dla dost pnych modeli 

zdalnych sterowników.)

Nadajnik sygna u 
podczerwieni
• W celu uaktywnienia transmisji 

sygna u nale y skierowa  
zdalny sterownik w stron  
jednostki wewn trznej.Trzeba 
pami ta , e w sytuacji 
gdy wyst puje przeszkoda 
pomi dzy nadajnikiem 
i jednostk  wewn trzn , 
transmisja sygna u mo e by  
nieskuteczna.

Przyciski ustawiania 
temperatury
• Zwi kszenie / Zmniejszenie 

nastawy temperatury

Przycisk POWERFUL
• W czenie / Wy czenie 

funkcji POWERFUL

Przycisk UP-DOWN 
SWING
• Zmiana kierunku strumienia 

powietrza w gór -w dó  

Przycisk SLEEP
• W czenie / Wy czenie 

funkcji SLEEP

Przycisk ECO+
• W czenie / Wy czenie 

funkcji ECO+

Przycisk OFF Timer
• W czenie / Wy czenie 

oraz zmiana ustawienia 

funkcji OFF Timer

Przycisk CLOCK
• Zmiana ustawienia zegara 

czasu rzeczywistego (RTC)

Przycisk ON/OFF
• Rozpocz cie / Zatrzymanie 

pracy urz dzenia

Przycisk FAN
• Zmiana pr dko ci pracy 

wentylatora

Przycisk QUIET
• W czenie / Wy czenie 

funkcji QUIET

Przycisk MODE
• Wybór spo ród 

dost pnych trybów pracy

Przycisk LED
• Zmiana wy wietlania 

wska ników 

Przycisk ON Timer
• W czenie / Wy czenie oraz 

zmiana ustawienia ON Timer



11-7

PO
LS

KI
PO

LI
SH

Przygotowanie przed rozpocz ciem u ytkowania

 Akcesoria
Do zestawu do czane s  poni sze akcesoria.

Wkr t do p yt 

ok adzinowych
Bateria

Obsada zdalnego 

sterownika

2 2 1

 Zak adanie baterii
1. Zwolni  pokryw  gniazda baterii z ty u zdalnego sterownika.

2. W o y  dwie baterie suche (LR03:AAA).

3. Za o y  z powrotem pokryw  gniazda baterii.

Wymagania dotycz ce utylizacji
Baterie dostarczane ze sterownikiem posiadaj  ten symbol.

Oznacza on, e nie nale y czy  baterii z nieposortowanymi odpadami z gospodarstwa domowego.

Je eli pod tym symbolem znajduje si  symbol chemiczny, oznacza to, e bateria zawiera ci ki metal w ilo ci 

przekraczaj cej pewne st enie.

Mo liwe symbole chemiczne:

 Pb: o ów (>0,004%)

Zu yte baterie nale y oddawa  do wyspecjalizowanego punktu zbiórki w celu ich utylizacji. Poprzez prawid ow  likwidacj , 

u ytkownik pomaga w ograniczaniu negatywnego wp ywu na rodowisko i zdrowie cz owieka. W celu uzyskania informacji 

dodatkowych, prosimy o skontaktowanie si  z lokalnym urz dem.

 Informacje o bateriach

• Je li klimatyzator nie b dzie u ytkowany przez d ugi okres czasu, nale y wyj  baterie ze 

zdalnego sterownika.

• W przypadku wymiany baterii zaleca si  wymian  razem obu baterii i zast pienie ich bateriami 

tego samego typu.

• Baterie powinny by  wymieniane jeden raz w roku. Je li jednak wy wietlacz zdalnego sterownika 

zacz  ciemnia  si  lub wyst pi o zauwa alne pogorszenie sprawno ci dzia ania, nale y 

zast pi  obie baterie nowymi bateriami AAA:LR03.

• Do czane baterie s  przeznaczone do pocz tkowego u ytkowania klimatyzatora. Okres 

przydatno ci do u ytkowania tych baterii zale y od daty produkcji klimatyzatora.

Wyj  baterie, je eli klimatyzator nie 

b dzie u ytkowany przez d ugi okres 

czasu. Stosowa  3 baterie -AAA- 15V

OTWARTE
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SWIN

LED

CANCEL CLOCK CANCEL

OFF

ECO+

ON

ON/

SLEE

TEMP

SWIN

LED

CANCEL CLOCK CANCEL

OFF

ECO+

ON

ON/

SLEE

TEMP

MODE

FAN POWERFU

QUIE
MODE

FAN POWERFU

QUIE

Przygotowanie przed rozpocz ciem u ytkowania

 Obs uga zdalnego sterownika
• Wycelowa  zdalny sterownik w stron  odbiornika na 

jednostce wewn trznej.

• Upewni  si , czy pomi dzy jednostk  wewn trzn  

i zdalnym sterownikiem nie ma adnych przeszkód, np. 

kotary, poniewa  transmisja sygna u by aby nieskuteczna.

• Maksymalna odleg o  dla skutecznej komunikacji wynosi 

oko o 7 m.

  Mocowanie obsady zdalnego 
sterownika na cianie

1. Wybra  miejsce, gdzie sygna  b dzie w stanie 

dotrze  do jednostki.

2. Zamocowa  obsad  na cianie, s upie lub temu 

podobnym obiekcie za pomoc  wkr tów 

dostarczonych razem z obsad .

3. Umie ci  zdalny sterownik w tej obsadzie.

 Informacje o zdalnym sterowniku

• Nie upuszcza  ani nie moczy  zdalnego sterownika.

• Nigdy nie wystawia  zdalnego sterownika na dzia anie bezpo rednich promieni s onecznych.

• Kurz na os onie soczewki nadajnika b dzie powodowa  obni enie czu o ci.

• Na transmisj  sygna ów mo e mie  niekorzystny wp yw obecno  lampy jarzeniowej 

z elektronicznym zap onnikiem (np. lampa inwerterowa) w pomieszczeniu, gdzie zosta  

zainstalowany klimatyzator.

Odbiornik
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Przygotowanie przed rozpocz ciem u ytkowania

 Ustawianie zegara

1. Nacisn  i przytrzyma  przycisk CLOCK, 
aby ustawi  godzin  na zegarze.

• Migocze .

• Na przyk ad, je li bie cy czas to 8 godzina rano, 

wy wietli si  .

 Uwaga

• Po w o eniu baterii zdalny sterownik przechodzi automatycznie do trybu ustawiania zegara. 

Zaleca si , aby u ytkownik przeprowadzi  ustawienie zegara przed rozpocz ciem u ytkowania.

            CLOCK

1
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Praca w trybie AUTO  COOL  DRY  FAN  HEAT

 Rozpocz cie pracy urz dzenia

1. Nacisn  przycisk  w celu rozpocz cia 
u ytkowania jednostki.

2. Nacisn  przycisk MODE, aby wybra  dany 
tryb pracy.

• Ka de naci ni cie tego przycisku zmienia dost pny tryb pracy 

w poni szej kolejno ci:

 COOL (CH ODZENIE), DRY (OSUSZANIE), FAN (WENTYLATOR), HEAT (OGRZEWANIE) oraz AUTO (AUTOM.)

 Zatrzymanie pracy urz dzenia

3. Nacisn  ponownie przycisk , aby zatrzyma  
prac  jednostki.

• Uwaga

Tryb pracy Opis

COOL Klimatyzator ch odzi pomieszczenie uwalniaj c ciep o do jednostki 

zewn trznej.

DRY Klimatyzator pracuje z zadaniem sterowania wilgotno ci  w pomieszczeniu, 

reguluj c pr dko  wentylatora jednostki wewn trznej. Dlatego w trybie 

DRY nie jest dost pna r czna regulacja pr dko ci wentylatora.

FAN Jednostka wewn trzna klimatyzatora uruchomi tylko wentylator.

HEAT Klimatyzator nagrzewa pomieszczenie do warto ci nastawy temperatury.

AUTO Klimatyzator sch adza lub nagrzewa pomieszczenie do warto ci nastawy 

temperatury. W razie potrzeby nast puje automatyczne prze czanie 

pomi dzy trybem ch odzenia i ogrzewania.

 Uwagi dotycz ce warunków pracy

• Klimatyzator zawsze zu ywa niewielk  ilo  energii elektrycznej, nawet w trybie gotowo ci. 

• Nale y zadba  o wy czenie zasilania energi /przestawienie wy cznika do po o enia 

wy czenia, kiedy planuje si  nie u ywa  klimatyzatora przez d ugi okres czasu.

            

MODE

1, 3

2
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 Zmiana ustawienia temperatury

4. Nacisn  przycisk TEMP .

• Warto  temperatury na wy wietlaczu LCD b dzie zmienia  si  

po ka dym naci ni ciu przycisku  lub .

Tryb pracy COOL HEAT AUTO DRY oraz FAN

Zakres nastawy 

temperatury
18°C - 32°C 10°C - 30°C 18°C - 30°C Nie dotyczy

• Nacisn  równocze nie przyciski  oraz , aby zmieni  jednostki 

wy wietlania temperatury na stopnie Celsjusza (°C) lub Fahrenheita (°F).

• Na przyk ad,  

 Porady dotycz ce oszcz dzania energii

• Utrzymywa  nastaw  temperatury na umiarkowanym poziomie (aby nie ch odzi  pomieszczenia 

nadmiernie).

• Czy ci  Þltry powietrza, aby zapobiega  zatykaniu si , co mog oby przyczynia  si  do 

nieefektywnej pracy i marnowania energii.

** W przypadku zwyk ych u ytkowników zaleca si  czyszczenie Þltra co 2 tygodnie.

TEMP

4
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 Zmiana ustawienia pr dko ci wentylatora

5. Nacisn  przycisk .

• Ka de naci ni cie tego przycisku zmienia tryb pr dko ci 

wentylatora w poni szej kolejno ci.

• W trybie COOL oraz HEAT:

 LOW FAN MEDIUM FAN HIGH FAN AUTO FAN

• W trybie FAN:

 LOW FAN MEDIUM FAN HIGH FAN

• Ustawienie pr dko ci wentylatora nie jest dost pne w trybie DRY.

 Uwagi dotycz ce ustawienia pr dko ci wentylatora

• Kiedy ustawieniem pr dko ci wentylatora jest AUTO, nat enie przep ywu powietrza jest 

dostosowywane automatycznie w zale no ci od temperatury w pomieszczeniu oraz od wybranej 

przez u ytkownika nastawy temperatury.

• Efekt ch odzenia i ogrzewania b dzie uzyskiwany przy ni szym nat eniu przep ywu powietrza.

FAN

5
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Dostosowanie kierunku przep ywu powietrza

  Zmiana kierunku strumienia powietrza 
w gór -w dó  (regulacja kierunku 
UP-DOWN)

1. Nacisn  przycisk .

• Aby rozprowadzi  powietrze w okre lonym kierunku, nale y 

nacisn  przycisk  i odczeka  do chwili przesuni cia 

aluzji w danym kierunku, nast pnie ponownie nacisn  

ten przycisk.

SWING
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Funkcja ECO+

 Uruchomienie funkcji ECO+

1. Nacisn  przycisk .

• Na ekranie LCD wy wietli si  .

 Anulowanie funkcji ECO+

2. Nacisn  przycisk .

•  zniknie z ekranu LCD. Zostan  przywrócone poprzednie 

ustawienia sprzed w czenia funkcji ECO+.

 Uwagi dotycz ce pracy z funkcj  ECO+

• Ten tryb pracy zapewnia dostosowanie warunków pracy do poziomu oszcz dno ci energii 

poprzez ograniczenie maksymalnego zu ycia energii przez jednostk  klimatyzatora.

• Funkcja ECO+ zostaje zatrzymana w razie wybrania funkcji SLEEP.

• Funkcja ECO+ jest dost pna tylko w trybach pracy COOL oraz HEAT.

            

ECO+
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Funkcja SLEEP

 Uruchomienie funkcji SLEEP

1. Nacisn  przycisk .

• Na ekranie LCD wy wietli si  .

• Nast pi ciemnienie lampek wska nikowych LED.

 Anulowanie funkcji SLEEP

2. Nacisn  przycisk .

•  zniknie z ekranu LCD. Zostan  przywrócone poprzednie 

ustawienia sprzed w czenia funkcji SLEEP.

 Uwagi dotycz ce pracy z funkcj  SLEEP

• Funkcja ta automatyczne dostosowuje nastaw  temperatury klimatyzatora, aby zapewni  

komfortowe rodowisko do spania.

+0.5°C

+1.0°C

1 1.5 2 3 40 0.5 5

+2.0°C

-2.0°C

-1.0°C

-3.0°C

W czenie funkcji SLEEP

Nastawa temperatury

• Funkcja SLEEP jest dost pna tylko w trybie COOL, HEAT i AUTO.

• Funkcja SLEEP zostaje zatrzymana w razie wybrania funkcji ECO+.

SLEEP

W czenie funkcji SLEEPW czenie funkcji SLEEP

1 godz. 1 godz.
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Funkcja POWERFUL

 Uruchomienie funkcji POWERFUL

1. Nacisn  przycisk .

•  zostanie wy wietlony na ekranie LCD.

• Praca z pe n  moc  funkcji POWERFUL ko czy si  po up ywie 

20 minut. Zostan  przywrócone poprzednie ustawienia sprzed 

w czenia funkcji POWERFUL.

 Anulowanie funkcji POWERFUL

2. Nacisn  przycisk .

•  zniknie z ekranu LCD. Zostan  przywrócone poprzednie 

ustawienia sprzed w czenia funkcji POWERFUL.

 Uwagi dotycz ce pracy z funkcj  POWERFUL

• Ta funkcja nie mo e dzia a  razem z funkcj  QUIET.

• W warunkach, kiedy zostanie uruchomiona funkcja POWERFUL, nast pi tymczasowe 

zast pienie dzia ania innych funkcji na 20 minut.

• Dzia anie funkcji POWERFUL zostanie zatrzymane w razie dokonania regulacji pr dko ci 

wentylatora. Priorytet przejdzie na ostatnio naci ni ty przycisk.

• Podczas pracy z funkcj  POWERFUL g o no  pracy jednostki wewn trznej jest wi ksza.

• Uruchomienie funkcji POWERFUL nie spowoduje zwi kszenia wydajno ci klimatyzatora, je eli 

pracowa  on ju  ze sw  maksymaln  wydajno ci .

• Funkcja POWERFUL jest dost pna tylko w trybach pracy COOL oraz HEAT.

POWERFUL
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Funkcja cichej pracy QUIET

 Uruchomienie funkcji QUIET

1. Nacisn  przycisk .

•  zostanie wy wietlony na ekranie LCD.

 Anulowanie funkcji QUIET

2. Nacisn  przycisk .

•  zniknie z ekranu LCD. Zostan  przywrócone poprzednie 

ustawienia sprzed w czenia funkcji QUIET.

 Uwagi dotycz ce pracy z funkcj  QUIET

• Podczas pracy z funkcj  QUIET g o no  pracy jednostki wewn trznej jest mniejsza.

• Efekt ch odzenia i ogrzewania b dzie s abszy z funkcj  QUIET.

• Dzia anie funkcji QUIET zostanie zatrzymane w razie dokonania regulacji pr dko ci wentylatora 

lub uaktywnienia funkcji POWERFUL.

• Priorytet przejdzie na ostatnio naci ni ty przycisk.

• Funkcja QUIET jest dost pna tylko w trybach pracy COOL oraz HEAT.

QUIET
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Dzia anie wska ników diodowych LED

  Zmiana lub wy czenie wy wietlania 
wska ników na jednostce wewn trznej

1. Nacisn  przycisk .

• Naci ni cie i przytrzymanie tego przycisku zmienia 

wy wietlanie wska ników na jednostce wewn trznej.

• Na przyk ad:

Lampki wska nikowe 

W CZONE (ON)

 Uwagi dotycz ce wy wietlania wska ników na jednostce wewn trznej

Wy wietlanie wska ników statusu trybu pracy:

• Tryb COOL: Jasny niebieski

• Tryb HEAT: Czerwony

• Tryb FAN: ó ty

LED

            

LED INDICATION LIGHTS

Lampki wska nikowe 

WY CZONE (OFF)
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Funkcje zegara programowanego TIMER 

 U ycie funkcji OFF TIMER
• Upewni  si , e zegar zosta  ustawiony na bie c  godzin  

(zapozna  si  z metod  ustawiania zegara w punkcie 

przedstawiaj cym przygotowanie przed rozpocz ciem 

u ytkowania).

1. Nacisn  przycisk 
OFF

.

•  zostanie wy wietlony na ekranie LCD.

2. Nacisn  przycisk 
OFF

 w celu wprowadzenia 
ustawienia programowanego zegara wy czenia 
jednostki.

• Ustawi  dany czas wy czenia, naciskaj c w sposób ci g y 

przycisk OFF TIMER.

 Anulowanie funkcji OFF TIMER

3. Nacisn  przycisk 
  CANCEL

 w celu anulowania 

funkcji OFF TIMER.
1, 2

3
            

TIMER

CANCEL

OFF
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 U ycie funkcji ON TIMER

• Upewni  si , e zegar zosta  ustawiony na bie c  godzin  

(zapozna  si  z metod  ustawiania zegara w punkcie 

przedstawiaj cym przygotowanie przed rozpocz ciem 

u ytkowania).

1. Nacisn  przycisk 
ON

.

•  zostanie wy wietlony na ekranie LCD.

2. Nacisn  przycisk 
ON

 w celu wprowadzenia 

ustawienia programowanego zegara w czenia 

jednostki.

• Ustawi  dany czas w czenia naciskaj c w sposób ci g y 

przycisk ON TIMER. Je eli Programowany zegar zostanie 

ustawiony na godzin  7:30, klimatyzator w czy si  

dok adnie o godzinie 7:30.

 Anulowanie funkcji ON TIMER

3. Nacisn  przycisk 
  CANCEL

 w celu anulowania funkcji 

ON TIMER.

 Uwagi o ustawieniach zegara programowanego TIMER

• Ustawienie ON TIMER wspó u ytkuje ten sam segment wy wietlacza LCD z ustawieniem 

CLOCK.

• Wy wietlacz LCD b dzie wy wietla  ustawienie TIMER tylko po wprowadzeniu ustawienia ON 

TIMER i/lub OFF TIMER.

• Ustawianie funkcji TIMER zostanie automatycznie zako czone, je li aden przycisk nie zostanie 

naci ni ty po migotaniu przez 3 sekundy.

1, 2

3
            

TIMER

CANCEL

ON
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Diagnostyka usterek

 Przeprowadzanie diagnostyki kodu b du

1. Nacisn  i przytrzyma  przez 5 sekund przycisk 

CANCEL 

ON

 lub 
CANCEL

OFF

.

• Migocze .

2. Nacisn  przycisk 
CANCEL 

ON

 lub 
CANCEL

OFF

 w celu 

sprawdzenia kodu b du.

• Naciska  powtarzalnie ten przycisk a  do us yszenia d ugiego 

„d wi ku beep” potwierdzenia z jednostki wewn trznej.

 Zako czenie diagnostyki kodu b du

3. Nacisn  i przytrzyma  przez 5 sekund przycisk 

CANCEL 

ON

 lub 
CANCEL

OFF

.

• Wy wietlanie kodów zostanie anulowane samoczynnie, 

je eli aden przycisk nie zostanie naci ni ty w ci gu 1 minuty.

 Uwaga

• Krótki „sygna  d wi kowy” oraz dwa kolejne „sygna y d wi kowe” potwierdzenia od jednostki 

wewn trznej wskazuj  nieodpowiedni kod b du.

• U ytkownik nie powinien przyst powa  do naprawy lub modyÞkacji klimatyzatora, poniewa  

ka da niew a ciwie wykonywana praca mo e skutkowa  pora eniem elektrycznym lub po arem.

• Zasi gn  porady personelu serwisowego w przypadku stwierdzenia usterki klimatyzatora.

            

TIMER

CANCEL CANCEL

OFFON

1, 2, 3
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 Definicje kodów b dów

Kod b du Znaczenie

00 Normalny

A1 B d p ytki obwodów drukowanych jednostki wewn trznej

A3 Nieprawid owe dzia anie pompy spustowej

A5 rodek zapobiegaj cy zamarzaniu

A6 Nieprawid owa praca silnika wentylatora jednostki wewn trznej

AH Nieprawid owa praca elektrycznego oczyszczacza powietrza

C4 Zwarcie/przerwa termistora wymiennika ciep a jednostki wewn trznej (1)

C5 Zwarcie/przerwa termistora wymiennika ciep a jednostki wewn trznej (2)

C7 B d prze cznika kra cowego aluzji

C9 Przerwa/zwarcie termistora pomieszczenia jednostki wewn trznej

E1 B d p ytki obwodów drukowanych jednostki zewn trznej

E3 Zabezpieczenie przed wysokim ci nieniem

E4 Zabezpieczenie przed niskim ci nieniem

E5 Blokada silnika spr arki/przeci enie spr arki

E6 B d rozruchu spr arki

E7 Blokada silnika sta opr dowego wentylatora jednostki zewn trznej

E8 Przet enie wej cia zmiennopr dowego

E9 B d EXV

EA B d zaworu 4-dro nego

F3 Przegrzanie przewodu wylotowego

F6 Przegrzanie wymiennika ciep a

H0 B d systemu czujnika spr arki

H3 B d prze cznika wysokiego ci nienia

H6 B d wykrywania sygna u zwrotnego spr arki

H7 Przeci enie/przet enie silnika wentylatora/nieprawid owa praca czujnika

H8 B d czujnika pr du przemiennego
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Kod b du Znaczenie

H9 Przerwa/zwarcie termistora powietrza jednostki zewn trznej

J1 B d czujnika ci nienia

J3 Przerwa/zwarcie/nieprawid owe umieszczenie termistora przewodu wylotowego spr arki

J5 Przerwa/zwarcie termistora przewodu ss cego

J6 Zwarcie/przerwa termistora wymiennika ciep a jednostki zewn trznej

J7 Zwarcie/przerwa termistora wymiennika ciep a doch adzania

J8 Przerwa/zwarcie termistora przewodu cieczy

J9 Przerwa/zwarcie termistora przewodu gazu

L1 B d p ytki drukowanej obwodów jednostki zewn trznej z inwerterem

L3 Przegrzanie skrzynki sterowniczej jednostki zewn trznej

L4 Przegrzanie rozpraszacza ciep a

L5 B d IPM/b d IGBT

L8 Przet enie spr arki z inwerterem

L9 Zabezpieczenie przed przet eniem spr arki

LC B d komunikacji (p ytki obwodów drukowanych sterowania i inwertera jednostki zewn trznej)

P1 Przerwanie fazy lub asymetria napi cia

P4 Zwarcie/przerwa termistora rozpraszacza ciep a

PJ B d ustawie  pojemno ci

U0 Niewystarczaj ca ilo  gazu

U2 Napi cie pr du sta ego poza zakresem

U4 B d komunikacji

U7 B d komunikacji (p ytki obwodów drukowanych uk adu sterowania jednostki 

zewn trznej i uk adu mocy IPM)

UA B d instalacji

UF Niedopasowanie orurowania i instalacji okablowania/nieprawid owe 

okablowanie/niewystarczaj ca ilo  gazu

UH rodek zapobiegaj cy zamarzaniu (inne pomieszczenia)

 Uwaga

Po po czeniu z adapterem sieci bezprzewodowej LAN ustawienia zdalnego sterownika zyskuj  

priorytet nad ustawieniami aplikacji WLAN.
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Utrzymanie i czyszczenie

 PRZESTROGA
• Przed rozpocz ciem czyszczenia nale y zatrzyma  prac  jednostki i przestawi  wy cznik do po o enia wy czenia.

• Nie dotyka  aluminiowych eberek jednostki wewn trznej. Dotykanie tych cz ci mo e powodowa  obra enia.

• Unika  bezpo redniej styczno ci jakichkolwiek rodków do czyszczenia w ownicy z cz ciami z tworzywa 

sztucznego. Nieprzestrzeganie tego zalecenia mo e doprowadzi  do zniekszta cenia cz ci z tworzywa sztucznego 

w wyniku reakcji chemicznej.

 Skrócony przegl d informacji

Czyszczenie cz ci

Panel czo owy

Filtr powietrza

Jednostka wewn trzna, jednostka 
zewn trzna i zdalny sterownik

• Wytrze  mi kk  wilgotn  szmatk .

• Mo na stosowa  wy cznie 

neutralne detergenty.

• Odkurzy  lub umy  Þltr.

Co 2 tygodnie

• Wytrze  je mi kk  wilgotn  szmatk .

W razie zabrudzenia

W razie zabrudzenia

Uwaga
Nie u ywa  nast puj cych rodków do czyszczenia:
• Ciep a woda o temperaturze wy szej ni  40°C/104°F

• Lotne p yny, takie jak benzen, benzyna i rozcie czalnik

• rodki do polerowania

• Chropowate przedmioty, takie jak szczotka do szorowania
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1. Wyci gn  filtry powietrza.
• Otworzy  panel czo owy.

• Pchn  klapk  na rodku ka dego 

Þltra powietrza lekko do góry 

i nast pnie poci gn  w dó .

1) Push

2) Pull down

2.  Umy  filtry powietrza wod  lub 
oczy ci  je odkurzaczem.
• Zaleca si  mycie Þltrów powietrza 

co 2 tygodnie.

Gdy kurz nie schodzi atwo.

• Umy  Þltry powietrza z zastosowaniem neutralnego 

detergentu rozcie czonego letni  wod , a nast pnie 

wysuszy  w cieniu.

• Nale y wyj  tytanowo-apatytowy Þltr eliminuj cy 

zapachy. Zapozna  si  z punktem „Tytanowo-
apatytowy filtr eliminuj cy zapachy” na nast pnej 

stronie.

3.  Wstawi  filtry z powrotem na 
miejsce i powoli zamkn  panel 
czo owy.
• Przycisn  panel czo owy z obu 

stron i na rodku.

*  W przypadku niektórych modeli wygl d 

jednostki wewn trznej mo e by  inny.

 PRZESTROGA
• Podczas wymontowania i zamontowania Þltra nie dotyka  go ymi d o mi aluminiowych eberek.

Filtr powietrza

1) Pchn

2) Poci gn  w dó .
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 Tytanowo-apatytowy filtr eliminuj cy zapachy
Tytanowo-apatytowy Þltr eliminuj cy zapachy mo na odnowi  w procesie mycia wod  co 

6 miesi cy. Zalecamy wymian  takiego Þltra co 3 lata.

1. Wyj  tytanowo-apatytowy filtr eliminuj cy zapachy.
• Otworzy  panel czo owy i wyci gn  Þltr powietrza.

• Zdj  tytanowo-apatytowy Þltr eliminuj cy zapachy z tylnej cz ci Þltra powietrza.

Tytanowo-

apatytowy Þltr 

eliminuj cy 

zapachy

Rama Þltra

Klapka

Filtr powietrza

2.  Oczy ci  lub wymieni  tytanowo-apatytowy filtr 
eliminuj cy zapachy.

[Konserwacja]
2-1  Odkurzy  i namoczy  Þltr w letniej wodzie na oko o 10 do 15 minut, je li 

zanieczyszczenie jest silne.

2-2  Po umyciu strzepn  resztki wody i wysuszy  w cieniu.

[Wymiana]

     Zdj  z tylnej cz ci Þltra powietrza tytanowo-apatytowy 
     Þltr eliminuj cy zapachy.

• Zutylizowa  stary Þltr jako niepalny mie .

3.  Wstawi  filtry z powrotem na miejsce 
i zamkn  panel czo owy.
• Przycisn  panel czo owy z obu stron i na rodku.

* W przypadku niektórych modeli wygl d jednostki 

wewn trznej mo e by  inny.
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Otwierania panelu czo owego

1. Otworzy  panel czo owy.
• Przytrzyma  panel w zag bieniach 

jednostki g ównej (2 wg bienia po prawej 

i lewej stronie) i unie  a  do momentu 

zatrzymania.

2. Wyj  panel czo owy.
• Unosz c dalej przedni panel, przesun  

go w prawo i poci gn  do przodu. 

Zostanie od czony sworze  z lewej 

strony. Przesun  prawy sworze  w lewo 

i poci gn  do przodu w celu wyj cia 

panelu.

3. Zamocowa  panel czo owy.
• Ustawi  prawy i lewy sworze  w jednej linii 

z rowkami i wcisn  je do ko ca.

• Delikatnie zamkn  przedni panel. 

(Przycisn  panel czo owy na obu ko cach 

i na rodku.)

Front panel shaft

Indentations on 
the main unit

Wyci cia na
jednostce g ównej

Sworzen panelu czo owego

 PRZESTROGA
• Nie dotyka  metalowych cz ci jednostki wewn trznej. Mog oby to doprowadzi  do obra e  

cia a.

• Zdejmuj c lub zak adaj c panel przedni, nale y zabezpieczy  panel podtrzymuj c r k  tak, 

aby nie upad .

• Do czyszczenia nie nale y u ywa  wody o temperaturze wy szej ni  40°C, benzyny, 

rozcie czalnika ani lotnych olejków, rodków do polerowania, szczotki do szorowania ani 

innych materia ów.

• Po zako czeniu czyszczenia, nale y upewni  si , e panel przedni jest bezpiecznie 

zamocowany.

Post powanie w przypadku, gdy urz dzenie nie b dzie u ywane przez d u szy 
okres czasu

Uruchomi  urz dzenie 

na 2 godziny 

z nast puj cym 

ustawieniem.

Tryb pracy: ch odzenie 

Temperatura: 30°C/86°F

Wyj  wtyczk  przewodu 

zasilaj cego.

Je li do zasilania 

urz dzenia u ywany 

jest niezale ny obwód 

elektryczny, nale y 

odci  ten obwód.

Wyj  baterie ze 

zdalnego sterownika.
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ROZWI ZYWANIE PROBLEMÓW

W razie pyta  dotycz cych cz ci zamiennych, prosimy o kontakt 
z autoryzowanym dealerem. Z chwil  zauwa enia jakiejkolwiek usterki 
w dzia aniu klimatyzatora, nale y natychmiast wy czy  zasilanie jednostki. 
Sprawdzi  nast puj ce przyczyny usterek i niektóre proste wskazówki dotycz ce 
ich usuwania.

Usterka Przyczyna / Dzia anie

1.  Spr arka nie pracuje przez 3 minuty po 

uruchomieniu klimatyzatora.

–  Ochrona przed cz stym w czaniem. 

Odczeka  3 do 4 minut do chwili 

uruchomienia spr arki.

2. Klimatyzator nie dzia a. –  Awaria zasilania lub potrzeba wymiany 

bezpiecznika.

– Wtyczka zasilania jest od czona.

–  Mo liwe, e programowany zegar 

opó nienia zosta  ustawiony 

w nieprawid owy sposób.

–  Je eli usterka nadal utrzymuje si  po 

przeprowadzeniu tych czynno ci, prosimy 

o kontakt z instalatorem urz dzenia.

3. Zbyt ma y przep yw powietrza. – Filtr powietrza jest zanieczyszczony.

– Drzwi lub okna s  otwarte.

– Zatkanie wlotu i wylotu powietrza.

–  Regulowana temperatura nie jest 

wystarczaj co wysoka.

4.  Powietrze na wylocie ma nieprzyjemny 

zapach.

–  Przyczyn  pojawienia si  zapachów mog  

by  papierosy, cz stki dymu, perfumy itd., 

które mog y przywrze  do w ownicy.

5.  Skraplanie na przedniej kracie powietrza 

jednostki wewn trznej.

–  Skraplanie jest spowodowane 

zawilgoceniem powietrza, które pojawia si  

po d ugim okresie u ytkowania urz dzenia.

–  Nastawa temperatury jest za niska, nale y 

zwi kszy  ustawienie i u ywa  urz dzenia 

przy wy szej pr dko ci wentylatora.

6.  Woda wyp ywa z klimatyzatora. – Wy czy  urz dzenie i wezwa  dealera.

Je eli usterka utrzymuje si , wezwa  dealera / serwisanta.


