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Prosimy uwa¿nie przeczytaæ instrukcjê obs³ugi u¿ytkownika
przed w³¹czeniem urz¹dzenia





Instrukcja u¿ytkownika

Nazwa i funkcja pilot zdalnego sterowania

Tryb ch³odzenia

Tryb grzania

Tryb osuszania

Tryb automatycznego dzia³ania

Wy³¹cznik czasowy

Tryb spoczynku

Instalacja baterii

Najlepsze metody dzia³ania

Notatki u¿ytkownika

Konserwacja i utrzymanie

Wykrywanie i usuwanie usterek

Test operacyjny i sprawdzenie sprzêtu po instalacji

SPIS TREŒÆI:

Dziêkujemy za zakupienie tego klimatyzatora, prosimy przechowaæ starannie
tê instrukcjê obs³ugi w celu konsultacji.
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Instrukcje przed rozpoczêciem u¿ytkowania

OSTRZE¯ENIE

Wtyczkê przewodu
zasilaj¹cego umieszczamy
w gniazdku w sposób œcis³y.
W przeciwnym razie, mo¿e
to spowodowaæ wstrz¹s
elektryczny, przegrzanie
lub po¿ar.

Podczas dzia³ania
klimatyzatora nie wyci¹gaæ
przewodu zasilaj¹cego.
Mo¿e to spowodowaæ wstrz¹s
elektryczny lub po¿ar.

Nie przecinaæ przewodu
zasilaj¹cego i nie podklejaæ
go taœm¹.
Mo¿e to spowodowaæ
Przegrzanie lub po¿ar.
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Nie u¿ywaæ d³ugich
przewodów i nie u¿ywaæ tego
samego gniazdka dla
ró¿nych odbiorników.

.

W przeciwnym razie, mo¿e to
spowodowaæ wstrz¹s
elektryczny lub po¿ar

Nie wk³adaæ wtyczki do
gniazdka mokrymi
rêkoma.
Mo¿e to spowodowaæ
wstrz¹s elektryczny.

Nie wk³adaæ r¹k do
nawiewnika i wylotu
otworu wentylacyjnego.
Uwaga: niebezpieczeñstwo.

Nie przebywaæ zbyt d³ugo
w strumieniu ch³odnego
powietrza.
Mo¿e to powodowaæ k³opoty
zdrowotne.

O ile poczujemy zapach
tl¹cego siê przewodu
Nale¿y bezzw³ocznie
skontaktowaæ siê z centrum
serwisowym.

Nie próbuj
samodzielnie naprawiaæ
klimatyzatora.
Mo¿esz spowodowaæ
pogorszenie funkcjonowania
sprzêtu.



Wy³¹cznik elektryczny musi
byæ chroniony przed
nieszczelnoœci¹ aby zapewniæ
odpowiedni¹ poziom mocy
zasilaj¹cej w obwodzie.

Upewnij siê ¿e przewód
zasilaj¹cy jest od³¹czony
od gniazda je¿eli klimatyzator
nie jest u¿ywany w d³u¿szym
okresie czasu.

Podczas czyszczenia
nale¿y klimatyzator
wy³¹czyæ i wyci¹gn¹æ
z gniazda przewód
zasilaj¹cy.
Uwaga: wstrz¹s
elektryczny.

Nie ci¹gn¹æ za przewód
zasilaj¹cy w celu
wy³¹czenia klimatyzatora
Mo¿e to spowodowaæ po¿ar.

Nie umieszczaæ kuchenek
grzewczych w pobli¿u
klimatyzatora.
Nawiew powietrza
z klimatyzatora mo¿e
spowodowaæ spalenie
kuchenki.

Przechowywaæ palne
substancje w sprayu
z dala od klimatyzatora.
Uwaga: niebezpieczeñstwo
zapalenia.

Prosimy zwróciæ uwagê
czy ustawiony
klimatyzator jest
wystarczaj¹co stabilny.
Mo¿e powodowaæ
osuniêcie lub upadek
sprzêtu.

Nie wolno stawaæ na szczycie
jednostki zewnêtrznej.
Upadek jest bardzo
niebezpieczny.

Nie blokowaæ nawiewu
powietrza i otworu
wentylacyjnego jednostki
wewnêtrznej i
zewnêtrznej.
Uwaga: niebezpieczeñstwo
Spowodowania zak³óceñ
w dzia³aniu klimatyzatora
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• Upewnij siê czy nic nie zak³óca wspó³pracy klimatyzatorem a pilotem zdal-
nego sterowania.

• Sygna³ z pilota mo¿e byæ odbierany z odleg³oœci do oko³o 10 metrów.
• Nie nale¿y upuszczaæ i nie rzucaæ pilota.
• Pilot zdalnego sterowania musi byæ chroniony przed substancjami p³ynny-

mi, promieniami s³oñca i przechowywany z dala od ciep³ych miejsc.

Zdalne sterowanie

Funkcja zdalnego sterowania

Przycisk
Wciœniêty zmienia
prêdkoœæ wentylatora

FANPrzycisk
Wciœniêty powoduje, ¿e
szczelina wentylacyjna
zaczyna automatycznie
obracaæ siê i zatrzymuje
w momencie zwolnienia
przycisku.

SWING

Tryb

Tryb

Tryb

Tryb

ch³odzenia

osuszania

wentylatora

grzania

Przycisk
Ustawianie
Wciskaj¹c 1 raz
zwiêkszamy temperaturê
o 1°C a wciskaj¹c
obni¿amy o 1°C. W try-
bie ch³odzenia

temperatura mo-
¿e byæ regulowana
od 16°C do 30°C.
W trybie osuszania

. temperatura mo-
¿e byæ regulowana
od 16°C do 30°C
W trybie grzania

Temperatura mo-
¿e byæ regulowana
od 16°C do 30°C

TEMP
TEMP

SET
TEMP.

SET
TEMP

SET
TEMP.

Przycisk
Wciskaj¹c ten przycisk
zmieniamy tryb dzia³ania
klimatyzatora w nastêpu-
j¹cym porz¹dku:

MODE

Przycisk ON/OFF
(1/0 w niektórych
modelach).
Wciœniêcie tego
przycisku powoduje
w³¹czenie i wy³¹czenie
klimatyzatora
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Nazwa i Funkcje pilota zdalnego sterowania

• Ten typ pilota jest odmian¹ nowego bie¿¹cego zdalnego
sterowania prac¹ klimatyzatora. Niektóre przyciski pilota które
nie s¹ dostêpne w tym klimatyzatorze nie zostan¹ opisane poni¿ej.

• U¿ywanie nie wspomnianych przycisków nie bêdzie mia³o
wp³ywu na normalne funkcjonowanie jednostki.

Uwaga:

Wyœwietlacz ciek³okrystali-
czny pokazuje ustawienia
pracy klimatyzatora.

Przycisk
Wciœniêty ustawia dzia³anie
jednostki w trybie spoczyn-
ku i zatrzymuje w przypad-
ku ponownego naciœniêcia

SLEEP

Przycisk
Podczas dzia³ania wciœniê-
cie przycisku TIMER OFF,
zatrzymuje automatycznie
pracê jednostki w zakresie
od 0 do 24 godzin.

TIMER OFF

Przycisk jest u¿ywany
W niektórych modelach

1/0

Przycisk
Wciœniêcie przycisku
podczas zatrzymania powoduje
automatyczne rozpoczêcie pracy
jednostki w przedziale czasowym
0,5 godziny, w zakresie od 0 do 24
godzin

TIMER ON
TIMER ON

Timer
cancellation
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Tryb ch³odzenia

• Stosownie to ró¿nicy pomiêdzy temperatur¹ pokojow¹ a nastawion¹ przez
u¿ytkownika, mikrokomputer kontroluje pracê jednostki w trybie
ch³odzenia

• Je¿eli temperatura pokojowa jest wy¿sza od nastawionej sprê¿arka pracuje
w trybie ch³odzenia

• O ile temperatura w pokoju jest ni¿sza od nastawionej, pracuje tylko silnik
jednostki wewnêtrznej natomiast sprê¿arka jest w stanie spoczynku

• temperaturê nastawia siê w zakresie od 16°C do 30°C

FAN4. Wciskaj¹c przycisk
rozpoczynamy pracê
wentylatora.

SWING3. Wciskaj¹c
rozpoczynamy automatycznie
wentylatora i zatrzymujemy
zwalniaj¹c przycisk.

TEMP.5. Wciskaj¹c
ustawiamy ¿¹dan¹
temperaturê.

ON/OFF
1/0

1. Wciskaj¹c
( w innych modelach )
w³¹czamy/wy³¹czamy
klimatyzator

2. Wciskaj¹c
ustawiamy ¿¹dany tryb
dzia³ania jednostki.

MODE
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Tryb grzania

• O ile temperatura pokojowa jest ni¿sza od ustawionej, kompresor dzia³a
w trybie grzania;

• Je¿eli temperatura pokojowa jest wy¿sza od wyznaczonej przez u¿ytkow-
nika, sprê¿arka jednostki zewnêtrznej s¹ zatrzymane, pracuje tylko silnik
jednostki wewnêtrznej, silnik wentylatora sprawia i¿ przyjmuje on pozycjê
horyzontaln¹, po up³ywie 1 minuty, silnik jednostki wewnêtrznej zatrzymuje
siê.

• U¿ytkownik ustawia temperaturê w przedziale 16°C do 30° C.

3.Wciskaj¹c
automatycznie rozpoczyna-
my pracê wentylatora i
zatrzymujemy przy jego
zwolnieniu.

SWING

4. Wciskaj¹c ustalamy
prêdkoœæ obrotów
wentylatora.

FAN

5. Wciskaj¹c
ustawiamy ¿¹dan¹
temperaturê.

TEMP.

1. Wciskaj¹c
(lub w innych mode-
lach ) w³¹czamy/wy³¹cza-
my klimatyzator

ON/OFF
1/0

2. Wciskaj¹c
ustawiamy jednostkê
w trybie dzia³ania.

MODE

Kiedy jednostka (tylko ch³odzenie ) otrzymuje
sygna³ który jest stosowany w trybie grzania,
bêdzie pracowaæ w trybie .FAN
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Tryb osuszania

• Je¿eli temperatura pokojowa jest ni¿sza od ustawionej przez u¿ytkownika
sprê¿arka, silnik wentylatora jednostki wewnêtrznej i zewnêtrznej s¹
zatrzymane. O ile temperatura pokojowa jest pomiêdzy ± 20°C od
ustawionej przez u¿ytkownika, klimatyzator pracuje w trybie osuszania.
Je¿eli temperatura pokojowa jest wy¿sza ni¿ ustawiona, jednostka jest w
Trybie ch³odzenia.

• Temperaturê mo¿na ustawiaæ w przedziale od 160°C do 300°C.

3. Wciskaj¹c
automatycznie rozpoczy-
namy pracê wentylatora i
zatrzymujemy po jego
zwolnieniu.

SWING

4. Wciskaj¹c
ustawiamy ¿¹dan¹
temperaturê

TEMP.

2. Wciskaj¹c
ustawiamy jednostkê
w trybie operacyjnym.
Prêdkoœæ nawiewu powie-
trza nie mo¿e byæ zmie-
niona po ustawieniu” ”.

MODE

1. Wciskaj¹c
( w innych modelach)
w³¹czamy klimatyzator.

ON/OFF
1/0
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Tryb automatyczny

• W trybie dzia³ania automatycznego, ustawia siê standardowo temperaturê
na 25°C w trybie ch³odzenia i 20°C w trybie grzania.

1. Wciskaj¹c
( w innych modelach)
w³¹czamy/wy³¹czamy
klimatyzator

ON/OFF
1/0

2. Stosownie do temperatury
pokojowej mikrokomputer
automatycznie wyznacza

, , tryb operacyjny,
dla uzyskania najlepszego efektu.
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Tryb dzia³ania wy³¹cznika czasowego

TIMER ON

TIMER ON

Przycisk
W stanie spoczynku,
wciœniêcie
Powoduje automatyczny
start jednostki w przedzia-
le od 0 do 24 godzin.

1/0 jest stosowane
w innych modelach.

TIMER OFF.Przycisk
Powoduje automatyczne
wy³¹czenie jednostki.
W przedziale od 0 do
24 godzin.

Timer
cancellation

Timer
cancellation
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SWING3. Wciskaj¹c
automatycznie
rozpoczynamy
pracê wentylatora
i zatrzymujemy
po jego zwolnieniu.

Tryb spoczynku

• Je¿eli jednostka jest w trybie ch³odzenia lub osuszania, ustawienie jej
w trybie spoczynku, powoduje, i¿ temperatura w pokoju bêdzie ros³a o 10°C
w ci¹gu 1 godziny i 20°C w ci¹gu 2 godzin.

• O ile jednostka jest w trybie grzania, ustawienie jej w trybie spoczynku,
powoduje, i¿ temperatura w pokoju bêdzie spada³a o 10°C w ci¹gu 1 godziny
i 20°C w ci¹gu 2 godzin.

FAN1. Wciskaj¹c ustalamy
prêdkoœæ wentylatora.

SLEEP6. wciœniêty
wprowadza wprowa-
dza jednostkê w stan
spoczynku.

TEMP5. Wciskaj¹c .
ustawiamy ¿¹dan¹
temperaturê.

MODE6. wciœniêty
ustawia ,
lub tryb
operacyjny.

ON/OFF
1/0

1.Wciskaj¹c
( w innych modelach)
w³¹czamy/wy³¹czamy
klimatyzator.
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Instalacja baterii

1. Usuñ wieczko pokrywy

2. W³ó¿ 2 baterie AAA
i wciœnij „ACL”.

3. Wsuñ wieczko pokrywy.

z tylnej strony pilota

UWAGA:
• Nie wk³adaæ razem nowych

i starach oraz baterii ró¿-
nych typów.

• Nale¿y wyj¹æ baterie kiedy
pilot nie jest u¿ywany
wd³u¿szym czasie.

• Sygna³ z pilota mo¿e byæ
odbierany z odleg³oœci do
oko³o 10 metrów.

• ¯ywotnoœæ baterii wynosi
Oko³o 1 roku.

• Pilot zdalnego sterowania
winien znajdowaæ siê w
odleg³oœci 1 metr lub wiêk-
szej od innych odbiorników
energii elektrycznej.

2. W³ó¿ baterie AAA.

1. Usuñ wieczko pokrywy.
2. Ponownie za³ó¿ wieczko

pokrywy
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Optymalne warunki dla dzia³ania klimatyzatora.

ustaw
¿¹dan¹ temperaturê

klimatyzatora w zale¿noœci
od indywidualnych

potrzeb.
wyci¹gnij

wtyczkê zasilania
sieciowego o ile jednostka

nie bêdzie u¿ywana
w d³u¿szym czasie.

czyœæ
i konserwuj filtr

powietrza.

usuñ baterie
z pilota je¿eli nie bêdzie
on u¿ywany w d³u¿szym

okresie czasu.

unikaj
nas³onecznienia

i usuñ nieszczelnoœci
w miejscu gdzie znajduje

siê klimatyzator
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Uwagi dla u¿ytkownika

Wybierz najbardziej odpowiedni¹
temperaturê. Zapobiegaj utratom
energii elektrycznej.

Nawiew powietrza nale¿y dostosowaæ do
indywidualnych potrzeb u¿ytkownika.
Szczelinê wentylatora nale¿y skierowaæ w dó³
w przypadku grzania
i przypadku
ch³odzenia.

Zmniejsza to efektywnoœæ
pracy jednostki.

Nie pozostawiaj okien i drzwi otwartymi
podczas pracy klimatyzatora w d³u¿szym
okresie czasu.

Klimatyzator powinien byæ zasilany ze
stabilnego Ÿród³a napiêcia. W przeciwnym
wypadku, sprê¿arka mo¿e wibrowaæ
i uszkodziæ system ch³odz¹cy.

Pryskanie wod¹ na klimatyzator mo¿e spo-
wodowaæ wstrz¹s elektryczny i zak³ócenie
pracy jednostki.

Mo¿e to mieæ niekorzystny wp³yw na nie.

Nie kieruj strumienia powietrza
z klimatyzatora na zwierzêta.

Klimatyzator nale¿y uziemiæ. Nie nale¿y
³¹czyæ przewodu uziemienia do przewodów
gazowych , kanalizacyjnych elektrycznych
i telefonicznych.

Nie u¿ywaj klimatyzatora do innych celów
jak suszenie ubrania, konserwacji ¿ywnoœci.

Utrzymuj
temperaturê

w pokoju o 5 C
ni¿sz¹ ni¿ na

zewn¹trz

o

zimno

go
r¹

co
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Utrzymanie i konserwacja

Przed czyszczeniem klimatyzatora nale¿y wy³¹czyæ wy³¹czyæ zasilanie i wyci¹-
gn¹æ z gniazda wtyczki przewodów.
Nie skrapiaæ wod¹ jednostki wewnêtrznej i zewnêtrznej.
Wytrzeæ jednostkê such¹ œciereczk¹ lub szmatk¹ lekko nas¹czon¹ œrodkiem
czyszcz¹cym.

Uwaga:

1.Poci¹gnij w kierunku wskazanym strza³k¹ aby
zdj¹æ p³ytê.

Czyszczenie p³yt powierzchniowych

2.Wytrzyj œciereczk¹ lekko zwil¿on¹ wod¹ lub
œrodkiem czyszcz¹cym a nastêpnie such¹ szmatk¹.

3. Za³ó¿ p³ytê powierzchniow¹ i zamknij zatrzask.

Uwaga: Nie u¿ywaj wody powy¿ej 45°
p³yty. Mo¿e to spowodowaæ deformacje
lub dyskoloracjê p³yty.

C do mycia

1. Otwórz powierzchniê p³yty, przytrzymaj klapkê
filtra powietrza, lekko j¹ podnieœ i wyjmij.

Czyszczenie filtrów powietrza (producent zaleca co 3 tygodnie)

2. Czyszczenie.
Aby wytrzeæ kurz zalegaj¹cy na filtrach, nale¿y
u¿yæ odkurzacza lub myæ je wod¹ i wytrzeæ do
sucha.

Filtr powietrza

Uwaga: Nie u¿ywaj wody powy¿ej 45°C do mycia
filtrów co mo¿e spowodowaæ deformacjê
lub dyskoloracjê.



1. Upewnij siê czy nic nie bloku ujœcia
otworu wentylacyjnego.

2. SprawdŸ czy przewód uziemiaj¹cy
zosta³ prawid³owo przy³¹czony.

3. Wymieñ filtry.
4. W³¹cz g³ówne zasilanie na co najmniej

6 godzin przed rozpoczêciem pracy
klimatyzatora. Zapewni to prawid³owy
start jednostki.
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• Zaleca siê wymianê filtrów co 6 miesiêcy w centrum serwisowym

Konserwacja po u¿ytkowaniu.

3. Reinstalacja filtrów.
Ponownie za³ó¿ filtry stron¹ oznaczon¹” ”
do przodu.

FRONT

1. Usuñ filtry powietrza.

2. Wymieñ filtr powietrza.
Wyjmij czysty filtr z opakowania
i zamocuj go w ramie.

3. Ponownie zamocuj filtry

1. Wyczyœæ filtry i inne czêœci.
2. Wy³¹cz g³ówne zasilanie.
3. Wytrzyj z kurzu jednostkê zewnêtrzn¹.
4. Odmaluj miejsca czêsto wycierane

jednostki zewnêtrznej aby zapobiec
jej odkszta³ceniom.

Przygotowanie do u¿ytkowania

(zobacz: czyszczenie filtrów powietrza)

Filtr powietrza.

Uwaga: zachowaj ostro¿noœæ aby siê
nie skaleczyæ.

(zobacz: czyszczenie filtrów)
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Wykrywanie i usuwanie usterek
W przypadku zak³óceñ pracy klimatyzatora :

Usterka Wykrywanie i usuwanie

Klimatyzator nie
nie rozpoczyna
pracy natychmiast
po uruchomieniu.

Niezwyk³y zapach
wydobywaj¹cy siê
z z ujœcia otworu
wentylacyjnego.

Podczas pracy
klimatyzatora s³y-
chaæ dŸwiêk wyp-
³ywaj¹cej wody.

Mgie³ka unosi siê
podczas pracy w
trybie ch³odzenia.

W momencie
startu i zakoñcze-
nia pracy s³ychaæ
trzaski.

Klimatyzator nie
funkcjonuje.

Ch³odzenie/grza-
nie jest niewystar-
czaj¹ce.

Klimatyzator nie
reaguje na sygna³y
wysy³ane z pilota.

Inne zapachy domowe zmiesza³y siê
powietrzem wydobywaj¹cym siê z jednostki.

Po zatrzymaniu jednostka nie pracuje
przez 3 minuty.

Przep³yw czynnika ch³odniczego wewn¹trz
jednostki.

Powietrze w pokoju jest och³adzane
gwa³townie przez zimny wiaterek co
wygl¹da jak unosz¹ca siê mgie³ka.

Deformacja elementów plastikowych
z powodu zmian temperatury.

• Czy odciêto zasilanie ?
• Czy przewód zosta³ uszkodzony ?
• Czy przewody jednostki s¹ chronione

przed nieszczelnoœci¹ ?
• Czy napiêcie zasilaj¹ce jest wy¿sze lub ni¿sze

zalecanego przez producenta
• Czy w³¹czono wy³¹cznik czasowy ?

• Czy ustawiono w³aœciw¹ temperaturê?
• Czy wlot lub wylot powietrza jest

blokowany przez inne sprzêty?
• Czy filtry s¹ czyste?
• Czy wentylator jednostki wewnêtrznej
pracuje z mniejsz¹ prêdkoœci¹?

• Czy pilot znajduje siê w przepisowej
odleg³oœci od jednostki wewnêtrznej ?

• Wymieñ zu¿yte baterie.
• Czy nic nie zak³óca odbioru sygna³u

z pilota ?
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W nastêpuj¹cych sytuacjach natychmiast zatrzymaj klimatyzator i wyci¹gnij
wtyczkê z gniazda.

Niezwyk³y ha³as podczas pracy jednostki.

Pryskaj¹ca woda z wnêtrza klimatyzatora.

Gor¹ca wtyczka i przewód zasilaj¹cy.

Niezwyk³y zapach wydobywaj¹cy siê z ujœcia przewodu wentylacyjnego.

Przepalone bezpieczniki.
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Test dzia³ania i sprawdzenie po instalacji:

1. Przed testem operacyjnym.

RUN

2. Metoda testu operacyjnego
ON/OFF (1/0 )

MODE

AUTO

STOP

(1) Nie w³¹czaæ zasilania przed zakoñczeniem
instalacji.

(2) Przewody elektryczne musz¹ byæ pod³¹czone
prawid³owo i bezpiecznie.

(3) Zawory rurek po³¹czeniowych powinny byæ
otwarte.

(4) Wszelkie zanieczyszczenia musz¹ byæ
usuniête z jednostki.

(5) Otwórz p³ytê powierzchniow¹ i ustaw
wy³¹cznik w trybie „ ”

(1) W³¹cz zasilanie i wciœnij „ ” w niektórych modelach w pilocie
zdalnego sterowania.

(2) Wciœnij „ ” i sprawdŸ warunki dzia³ania w trybie , ,
(3) Dzia³ania wymuszone.

Postêpuj jak ni¿ej o ile pilot zdalnego sterowania nie bêdzie u¿ywany:
(1) Je¿eli klimatyzator nie pracuje, w³¹cz tryb „ ” wówczas jednostka

dzia³a automatycznie w trybie wybranym przez mikrokomputer w zale¿noœci
od temperatury otoczenia.

(2) Podczas pracy ustaw prze³¹cznik do pozycji „ ” by wy³¹czyæ
klimatyzator.

Test operacyjny

UWAGA: Tryb „TEST” s³u¿y tylko do przeprowadzenia testu, nie nale¿y
stosowaæ tego trybu w normalnej pracy klimatyzatora.
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Ze wzglêdu na sta³y postêp prac nad udoskonalaniem technologii wykorzystanych
w produkcji urz¹dzenia, producent mo¿e dokonywaæ zmian w szczegó³ach
technicznych wykorzystanych w klimatyzatorze.rozwi¹zañ


