Dzikujemy za dokonanie zakupu klimatyzatora marki LG i gratulujemy trafnego wyboru.
Klimatyzatory marki LG s zaprojektowane według najnowszych technologii i reprezentuj
wiatowe standardy jakoci i niezawodnoci – a jednoczenie s przyjazne dla człowieka i
otaczajcego go rodowiska naturalnego.

Poniej podajemy zakresy pracy klimatyzatora:
Tryb chłodzenia:
- minimalna temperatura zewntrzna: -5°C
- maksymalna temperatura zewntrzna: +43°C
Tryb grzania:
- minimalna temperatura zewntrzna: -10°C
- maksymalna temperatura zewntrzna: +24°C

Informujemy jednoczenie, e w celu zapewnienia właciwych warunków eksploatacji urzdzenia i jego maksymalnej skutecznoci, konieczne jest dokonywanie zgodnie z punktem 6
warunków gwarancji okresowych przegldów eksploatacyjnych w ASS oraz stosowanie pakietu zimowego
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DANE URZ$DZENIA
Tutaj naley zapisa! numer modelu i numer seryjny:
Nr modelu _______________________________________
Nr seryjny _______________________________________
Znajduj si one na etykiecie umieszczonej z boku obudowy kadego urzdzenia.
Nazwa sprzedawcy _________________________________
Data zakupu_______________________________________
 Do tej strony naley przypi! paragon kasowy. Stanowi on
potwierdzenie daty zakupu na wypadek korzystania z
gwarancji.

PRZECZYTA% INSTRUKCJ&
Wewntrz znajduje si duo przydatnych wskazówek dotyczcych
tego,
jak
właciwie
uytkowa!
i dba!
o klimatyzator. Niewielka ilo! czynnoci zapobiegawczych
z Pa"stwa strony moe przynie! du oszczdno! czasu
i pienidzy w czasie uytkowania klimatyzatora.
W czci dotyczcej rozwizywania problemów znajduje si
wiele odpowiedzi na czsto powstajce wtpliwoci. Jeeli
najpierw przeczytaj Pa"stwo rozdział Porady dotycz"ce
rozwi"zywania problemów, to moe w ogóle nie bdzie
potrzeby wzywania serwisu.

OSTRZE'ENIA
• W celu naprawy lub konserwacji niniejszego urz"dzenia naley skontaktowa( si) z serwisem.
• W celu instalacji niniejszego urz"dzenia naley
skontaktowa( si) z osob" posiadaj"c" odpowiednie
kwalifikacje.
• Klimatyzator nie jest przeznaczony do uytkowania
bez dozoru przez małe dzieci i osoby niesprawne.
• Naley pilnowa(, aby małe dzieci nie bawiły si) klimatyzatorem.
• W przypadku konieczno*ci wymiany przewodu zasilaj"cego, wymiana taka powinna by( przeprowadzona przez osoby wykwalifikowane przy uyciu wył"cznie oryginalnych cz)*ci.
• Prace instalacyjne musz" by( wykonane zgodnie z
Pa#stwowymi Przepisami Elektrycznymi wył"cznie
przez upowanionych pracowników.
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Ostrzeenia dotycz"ce bezpiecze#stwa
Aby zapobiec okaleczeniu uytkownika lub innych osób oraz uszkodzeniu innych przedmiotów, naley
postpowa! zgodnie z poniszymi wskazówkami.
! Nieprawidłowe działanie z powodu lekcewaenia instrukcji moe spowodowa! okaleczenia lub
uszkodzenia, których waga jest klasyfikowana poprzez oznaczenie nastpujcymi znakami.

OSTRZE'ENIE

: Oznaczenie to wskazuje na moliwo! spowodowania mierci
lub powanego okaleczenia.

: Oznaczenie to wskazuje na moliwo! spowodowania uszkodzenia lub zniszczenia jedynie przedmiotów.
Znaczenie symboli zastosowanych w niniejszej instrukcji jest objanione poniej.

UWAGA

!

Tego nie wolno robi(.
To trzeba koniecznie wykona(.

OSTRZE'ENIE
Zawsze naley uziemi( urz"dzenie.

Nie uywa( bezpiecznika uszkodzonego lub o nieprawidłowej warto*ci. Stosowa( tylko bezpiecznik o prawidłowej
warto*ci znamionowej.
• Istnieje niebezpiecze"stwo poaru
lub poraenia prdem elektrycznym.

Nie uywa( rozgał)+ników. Zawsze
naley zainstalowa( oddzielny
obwód i bezpiecznik.

W sprawie prac elektrycznych kontaktowa( si) ze sprzedawc", elektrykiem
lub autoryzowanym punktem serwisowym. Nie demontowa( ani naprawia( wyrobu samodzielnie.
• Istnieje niebezpiecze"stwo poaru lub
poraenia prdem elektrycznym.

Zawsze naley uziemi( urz"dzenie
zgodnie ze schematem elektrycznym.
Nie podł"cza( przewodu uziemiaj"cego do rur wodnych, gazowych, odgromników ani uziemienia telefonicznego.
• Istnieje niebezpiecze"stwo poaru
lub poraenia prdem elektrycznym.

Pewnie zainstalowa( panel i pokryw) skrzynki steruj"cej.

Stosowa( tylko bezpiecznik o prawidłowej warto*ci znamionowej.

Nie modyfikowa( ani nie przedłua( przewodu zasilaj"cego. Je*li przewód zasilaj"cy jest zadrapany, z obdart" izolacj" lub
uszkodzony, naley go wymieni(.
• Istnieje niebezpiecze"stwo poaru
lub poraenia prdem elektrycznym.

W sprawie instalacji lub demontau
zawsze kontaktowa( si) z punktem
sprzeday lub punktem serwisowym.

Nie wolno instalowa( urz"dzenia
na wadliwej podstawie. Naley si)
upewni(, e miejsce instalacji nie
pogorszy si) z upływem czasu.
• Moe to by! przyczyn upadku wyrobu.

Nigdy nie wolno instalowa( urz"dzenia na ruchomej podstawie
ani w miejscu, z którego moe
spa*(.
• Upadek jednostki zewntrznej
moe to by! przyczyn uszkodzenia wyrobu, zranienia, a nawet
mierci osób.

Je*li urz"dzenie zostało zalane,
przed ponownym jego uyciem naley skontaktowa( si) z punktem serwisowym.
• Istnieje niebezpiecze"stwo poaru
lub poraenia prdem elektrycznym

Upewni( si), jaki czynnik chłodniczy
naley zastosowa(. Naley przeczyta(
etykiet) na urz"dzeniu.
• Zastosowanie prawidłowego
czynnika chłodniczego zapewni
normaln prac urzdzenia.

Nie wolno stosowa( uszkodzonych
przewodów zasilaj"cych, wtyczek
lub obluzowanych gniazd.
• Istnieje niebezpiecze"stwo poaru
lub poraenia prdem elektrycznym.

Nie dotyka(, obsługiwa( ani naprawia( mokrymi r)koma. Przy
odł"czaniu chwyta( za wtyczk).
• Istnieje niebezpiecze"stwo poaru
lub poraenia prdem elektrycznym.

Nie wolno umieszcza( grzejników
ani innych urz"dze# w pobliu przewodu zasilaj"cego.
• Istnieje niebezpiecze"stwo poaru
lub poraenia prdem elektrycznym.

Nie pozwala(, aby woda dostawała si)
do cz)*ci elektrycznych. Instalowa(
urz"dzenie z dala od +ródeł wody.
• Istnieje niebezpiecze"stwo poaru,
uszkodzenia urzdzenia lub poraenia prdem elektrycznym.

W pobliu urz"dzenia nie przechowywa( ani nie uywa( gazów palnych.
• Istnieje niebezpiecze"stwo poaru.

• Istnieje niebezpiecze"stwo poraenia prdem elektrycznym.

• Istnieje niebezpiecze"stwo poaru
lub poraenia prdem elektrycznym.
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• Moe to by! przyczyn poaru lub poraenia prdem elektrycznym.

• Istnieje niebezpiecze"stwo poaru lub
poraenia prdem elektrycznym z
powodu dostanie si kurzu, wody, itp.

• Istnieje niebezpiecze"stwo poaru, poraenia prdem elektrycznym, eksplozji lub zranienia.

Przewody poł"czeniowe jednostki
wewn)trznej/ zewn)trznej musz"
by( dobrze zabezpieczone i poprowadzone tak, aby nie były naci"gni)te na zł"czach.
• Nieprawidłowe lub obluzowane
połczenia mog by! przyczyn
nagrzewania si i poaru.


      
     
          !
     "     
      !  !
• Dzieci mog si nimi bawi! i ulec
zranieniu.

Upewni( si), e wtyczka przewodu sieciowego nie jest brudna,
obluzowana lub p)kni)ta, a nast)pnie włoy( j" całkowicie do
gniazda sieciowego.
• Brudna, obluzowana lub pknita
wtyczka moe by! przyczyn poraenia
prdem elektrycznym lub poaru.

Kondensator rozruchowy jednostki
zewn)trznej dostarcza wysokiego napi)cia do układu elektrycznego. Przed
przyst"pieniem do naprawy naley si)
upewni(, e jest on rozładowany.
• Naładowany kondensator moe
spowodowa! poraenie prdem
elektrycznym.

Podczas instalacji wyrobu naley
korzysta( z zestawu instalacyjnego dostarczonego wraz z wyrobem.

Naley stosowa( jedynie takie cz)*ci, które znajduj" si) na li*cie cz)*ci serwisowych. Nigdy nie próbowa( modyfikowa( urz"dzenia.

Nie uytkowa( urz"dzenia przez
dłuszy czas w szczelnie zamkni)tym pomieszczeniu. Regularnie wietrzy( pomieszczenie.
• Niedobór tlenu moe mie! niekorzystny wpływ na zdrowie.

• W przeciwnym wypadku urzdzenie moe spa! i spowodowa!
powany wypadek.

• Uycie nieprawidłowych czci
moe spowodowa! poraenie
prdem elektrycznym, nadmierne
wydzielanie ciepła lub poar.
Podczas pracy nie otwiera( kratki Je*li z urz"dzenia dobiegaj" dziwne
wlotowej urz"dzenia. (Nie dotyka( odgłosy lub zapachy, natychmiast
filtru elektrostatycznego, je*li
wył"czy( bezpiecznik lub odł"czy(
urz"dzenie takowy posiada.)
przewód zasilaj"cy.
• Istnieje niebezpiecze"stwo zranienia, • Istnieje niebezpiecze"stwo poaru
poraenia prdem elektrycznym lub
lub poraenia prdem elektryczuszkodzenia urzdzenia.
nym.

Je*li urz"dzenie pracuje w pomieszczeniu razem z kuchenk", grzejnikiem, itp., naley co jaki* czas przewietrza( pomieszczenie.
• Niedobór tlenu moe mie! niekorzystny wpływ na zdrowie.

Przed czyszczeniem lub konserwaGdy urz"dzenie nie b)dzie uywane
cj" urz"dzenia wył"czy( je i odł"czy( przez dłuszy czas, naley odł"czy(
od zasilania.
wtyczk) zasilaj"c" lub wył"czy( bezpiecznik.
• Istnieje niebezpiecze"stwo poraenia • Istnieje niebezpiecze"stwo zniszczenia lub uszkodzenia urzdzenia albo
prdem elektrycznym
jego niezamierzonej pracy.

Naley zadba( o to, aby nikt nie
mógł stawa( lub spada( na jednostk) zewn)trzn".
• Moe to by! przyczyn zranienia
osób lub zniszczenia urzdzenia.

Naley si) upewni(, e w czasie uytkowania nie ma moliwo*ci wyci"gni)cia ani uszkodzenia przewodu zasilaj"cego.
• Istnieje niebezpiecze"stwo poaru lub
poraenia prdem elektrycznym.

Nie wł"cza( i wył"cza( urz"dzenia poprzez wkładanie i
wyjmowanie wtyczki do gniazda zasilaj"cego.
• Istnieje niebezpiecze"stwo poraenia prdem elektrycznym lub poaru.

NICZEGO nie wolno umieszcza( na
przewodzie zasilaj"cym.
• Istnieje niebezpiecze"stwo poaru lub
poraenia prdem elektrycznym.

W przypadku ulatniania si) palnego gazu, przed wł"czeniem urz"dzenia zamkn"( gaz i wywietrzy( otwieraj"c okno.
• Nie uywa! telefonu, nie włcza! ani wyłcza! przełczników.
Istnieje niebezpiecze"stwo wybuchu lub poaru.

UWAGA
Podnoszeniem i przenoszeniem
urz"dzenia powinny si) zajmowa( co
najmniej dwie osoby.
• Naley unika! skaleczenia.

Nie naley instalowa( urz"dzenia w miejscu, gdzie b)dzie bezpo*rednio wystawione na morski wiatr (mgła solna).
• Moe to by! przyczyn korozji wyrobu.

W celu zapewnienia poprawnego
odprowadzania wody naley zainstalowa( w" odpływowy.
• Nieprawidłowe podłczenie moe
by! przyczyn wycieku wody.

Podczas instalacji urz"dzenia naley je utrzymywa( w poziomie.

Nie instalowa( w miejscu, gdzie hałas lub
gor"ce powietrze z urz"dzenia zewn)trznego moe przeszkadza( s"siadom.
• Moe to by! przyczyn problemów z ssiadami.

Po instalacji lub naprawie zawsze naley sprawdzi(, czy nie ma wycieku
gazu (czynnika chłodniczego).
• Zbyt mała ilo! czynnika chłodniczego
moe doprowadzi! do uszkodzenia urzdzenia.

• W celu uniknicia drga" i hałasu.
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Nie wykorzystywa( urz"dzenia do
specjalnych zastosowa# w celu przechowywania ywno*ci, dzieł sztuki,
itp. Jest to klimatyzator, a nie precyzyjny system chłodniczy.
• Istnieje niebezpiecze"stwo zniszczenia lub utraty tych przedmiotów.

Nie zatyka( wlotu i wylotu powietrza.

Do czyszczenia uywa( mi)kkiej
*ciereczki. Nie stosowa( agresywnych detergentów, rozpuszczalników, itp.

• Moe to by! przyczyn uszkodzenia urzdzenia.

• Istnieje niebezpiecze"stwo poaru, poraenia prdem elektrycznym lub zniszczenia plastikowych
elementów urzdzenia.

Przy wyjmowaniu filtra powietrza
nie dotyka( metalowych cz)*ci
urz"dzenia.

Nie stawa( ani niczego nie kła*(
na urz"dzenie (jednostk) zewn)trzn").

• Istnieje niebezpiecze"stwo skaleczenia.

• Istnieje niebezpiecze"stwo zranienia ludzi oraz uszkodzenia
urzdzenia.

Po czyszczeniu zawsze naley
pewnie zamocowa( filtr. Naley
go czy*ci( co dwa tygodnie lub
cz)*ciej, je*li to konieczne.
• Zanieczyszczony filtr zmniejsza wydajno! klimatyzatora.

Podczas pracy urz"dzenia nie wkłada( r"k ani innych przedmiotów do
wlotu lub wylotu powietrza.
• Znajduj si tam ostre i ruchome
elementy, które mog skaleczy!.

Podczas rozpakowywania i instalacji urz"dzenia naley zachowa(
ostrono*(.
• Ostre krawdzie mog spowodowa! skaleczenia.

Je*li podczas naprawy nast"pi wyciek czynnika chłodniczego, nie wolno dotyka( ulatniaj"cego si) gazu.
• Czynnik chłodniczy moe spowodowa! odmroenia.

Podczas przenoszenia lub demontau instalacji nie przechyla( urz"dzenia.
• Woda znajdujca si we wntrzu
moe si wyla!.

Nie wolno miesza( czynnika chłodniczego przeznaczonego dla tego systemu z powietrzem ani innym gazem.
• Jeli do czynnika chłodniczego dostanie si powietrze, nadmierne cinienie moe spowodowa! uszkodzenie sprztu lub zranienie.

W przypadku wycieku gazu podczas instalacji natychmiast naley
wywietrzy( pomieszczenie.
• W przeciwnym wypadku moe to
by! szkodliwe dla zdrowia.

Przy demontau wyrobu post)powanie z olejem chłodniczym oraz innymi
cz)*ciami powinno by( zgodne z lokalnymi i pa#stwowymi przepisami.

Wymieni( wszystkie baterie pilota
zdalnego sterowania na nowe tego
samego typu. Nie miesza( baterii starych i nowych oraz rónych typów.
• Istnieje niebezpiecze"stwo poaru
lub eksplozji.

Nie ładowa( ani nie demontowa(
baterii. Nie wrzuca( baterii do
ognia.

Je*li płyn z baterii wyleje si) na skór)
lub ubranie naley spłuka( je obficie
czyst" wod". Gdy baterie ciekn", nie
uywa( pilota zdalnego sterowania.
• Substancje chemiczne z baterii
mog spowodowa! poparzenie
lub inne zagroenia dla zdrowia.

Je*li płyn z baterii zostanie spoyty,
naley wyczy*ci( z)by i uda( si) do
lekarza. Gdy baterie ciekn", nie uywa( pilota zdalnego sterowania.
• Substancje chemiczne z baterii
mog spowodowa! poparzenie
lub inne zagroenia dla zdrowia.

W warunkach wysokiej wilgotno*ci i
przy otwartych drzwiach lub oknach
nie pozostawia( przez dłuszy czas
pracuj"cego klimatyzatora.
• Skraplajca si wilgo! moe zmoczy! lub uszkodzi! meble.

Nie wystawia( skóry oraz nie pozostawia( dzieci ani ro*lin w przeci"gu
zimnego albo gor"cego powietrza.
• Moe to by! szkodliwe dla zdrowia.

Nie pi( wody, która wycieka z
urz"dzenia.

Podczas czyszczenia lub konserwacji urz"dzenia naley uywa(
mocnego stołka lub drabiny.
• Naley zachowa! ostrono! i unika!
skaleczenia.
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• Jest to niehigieniczne i moe by!
przyczyn gro#nych chorób.

• Mog si one zapali! lub eksplodowa!.

Informacje o wyrobie
Nazwy i funkcje czci
1:
2:
3:
4:
5:
6:

Jednostka wewntrzna
Jednostka zewntrzna
Zdalny sterownik
Wlot powietrza
Powietrze rozpraszane
Rurki chłodnicze, łczce przewody
elektryczne
7: Rurka odpływowa
8: Przewód uziemiajcy.
Przewód uziemiajcy jednostk zewntrzn w celu zapobieenia poraeniu prdem elektrycznym.

Co zrobi przed uruchomieniem
Jeli instalacja wymaga dostosowania systemu sterowania, naley zwróci! si do
sprzedawcy LG w celu dobrania odpowiedniego sposobu sterowania.
A: System sparowany lub pracy jednoczesnej
B: System multi
1: Jednostka ze zdalnym sterownikiem
2: Jednostka bez zdalnego sterownika
(gdy stosowana jest praca jednoczesna)

Wskaniki stanu pracy
Wł"czony/
wył"czony

: $wieci si w czasie pracy klimatyzatora.

Filtr

: $wieci si po 2400 godzinach od pierwszego uruchomienia urzdzenia

Timer

: $wieci si w czasie działania timera.

: $wieci si podczas pracy w trybie odszraniania lub przy rozruchu na gorco.
Tryb
(tylko model z pomp ciepła)
odszraniania
Praca
wymuszona

: Tryb pracy, gdy nie mona było uy! zdalnego sterowania.
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Przewodowy zdalny sterownik
1. Wy*wietlacz
2. Przycisk ustawiania temperatury
3. Odbiornik sygnału bezprzewodowego
zdalnego sterowania
• Niektóre wyroby nie odbieraj sygnału sterowania bezprzewodowego
4. Przycisk wentylacji
5. Przycisk wyboru trybu pracy
6. Przycisk drugiej funkcji
7. Przycisk ustawiania funkcji
8. Przycisk opuszczenia trybu ustawie#
9. Wł"cznik/ wył"cznik
10. Przycisk temperatury pomieszczenia
11. Przycisk pr)dko*ci wentylatora
12. Przycisk kierunku nadmuchu powietrza
13. Przycisk programowania/ nastawiania czasu
14. Przycisk ustawiania / kasowania
15. Przyciski strzałek do góry, w dół, w lewo, w
prawo
16. Przycisk resetowania

UWAGA
! Temperatura wywietlana moe si róni! od rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu, jeli zdalny sterownik jest zainstalowany w miejscu wystawionym na bezporednie działanie promieni słonecznych lub w pobliu #ródeł ciepła.
! W zalenoci od rodzaju modelu, rzeczywisty wyrób moe si róni! od przedstawionego powyej.
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Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania (opcja)
Niniejszy klimatyzator jest zasadniczo wyposaony w przewodowy zdalny sterownik. Za dodatkow
opłat moliwy jest zakup bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.
1. WŁ$CZNIK/ WYŁ$CZNIK
Słuy do włczenia/ wyłczenia urzdzenia.
2. PRZYCISK WYBORU RODZAJU PRACY
Uywany do wyboru rodzaju pracy.
3. PRZYCISKI USTAWIANIA TEMPERATURY
Słu do ustawiania temperatury pomieszczenia.
4. PRZYCISK WYBORU PR&DKO!CI
WENTYLATORA
Słuy do wybrania prdkoci wentylatora: mała, rednia, dua, CHAOS.
5. PRZYCISK SZYBKIEGO SCHŁADZANIA
Słuy do wyboru trybu szybkiego schładzania.
(Szybkie schładzanie działa przy bardzo duej
prdkoci wentylatora.)
6. PRZYCISK STEROWANIA NADMUCHEM
Uywany do sterowania kierunkiem nadmuchu
powietrza w gór i w dół.
7. PRZYCISKI ON/ OFF TIMERA
Uywane do ustawienia czasu rozpoczcia
i zako"czenia pracy.
8. PRZYCISKI USTAWIANIA CZASU
Uywane do nastawiania czasu.
9. PRZYCISKI SET/ CANCEL TIMERA
Uywane do ustawiania danego czasu timera i do kasowania funkcji timera.
10. PRZYCISK TRYBU SNU
Wykorzystywany do włczenia automatycznego trybu snu.
11. PRZYCISK WENTYLACJI
Do wymuszenia obiegu powietrza w pomieszczeniu, bez chłodzenia ani ogrzewania.
12. PRZYCISK SPRAWDZANIA
TEMPERATURY POMIESZCZENIA
Słuy do sprawdzenia temperatury w pomieszczeniu.
13. PLAZMA
Słuy do włczenia bd# wyłczenia funkcji
plazmowego oczyszczania powietrza.
14. PRZYCISK RESET
Inicjalizuje pilota zdalnego sterowania.
15. PRZYCISK 2nd F
Uywany przed wybraniem funkcji opisanych na
niebiesko u dołu przycisków.

UWAGA: dotyczy obsługi pilota zdalnego sterowania
• Aby sterowa( klimatyzatorem, naley wycelowa( w czujnik sygnału znajduj"cy si) na przewodowym sterowniku.
• Sygnał z pilota zdalnego sterowania moe by( odbierany w odległo*ci do ok. 7 m.
• Naley si) upewni(, e pomi)dzy pilotem zdalnego sterowania, a odbiornikiem sygnału nie
znajduj" si) adne przeszkody.
• Nie upuszcza( ani nie rzuca( pilotem zdalnego sterowania.
• Nie umieszcza( go w miejscach wystawionych na bezpo*rednie działanie promieni słonecznych ani w pobliu jakichkolwiek +ródeł ciepła.
• W przypadku wyst)powania mocnego +ródła *wiatła (np. lampy o elektronicznym zapłonie,
lampy fluoroscencyjne), aby zapobiec nienormalnemu działaniu czujnik sygnału naley osłoni( przy pomocy przesłony lub t.p.
UWAGA
• Bezprzewodowy pilot zadalnego sterowania nie obsługuje funkcji wirowania powietrza. (typ 4-drony)
• Bardziej szczegółowe informacje znajduj si w instrukcji do bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.
• W zalenoci od rodzaju modelu, rzeczywisty wyrób moe si róni! od przedstawionego powyej.
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Instrukcje uytkowania
Tryby chłodzenia – praca standardowa

1

Nacisn! przycisk

2

Za pomoc przycisku

3

Naciskajc przyciski

i włczy! jednostk.

wybra! tryb chłodzenia.

ustawi! dan temperatur.

mona sprawdzi! temperatur
Za pomoc przycisku
pomieszczenia.
Jeli ustawiona temperatura jest wysza ni aktualna temperatura w
pomieszczeniu, pracuje tylko wentylator bez schładzania powietrza.
" Zakres ustawie" temperatury: 18°C – 30°C.

Tryb chłodzenia – chłodzenie intensywne
Słuy do szybkiego schłodzenia pomieszczenia za pomoc wieego powietrza.

1

Nacisn! przycisk

2

Za pomoc przycisku

3

Naciska! przycisk

i włczy! jednostk.

wybra! tryb chłodzenia.

dopóki nie zostanie wywietlone „Po”.

Co to jest chłodzenie intensywne?
• Temperatura ustawiona: 18°C.
• Prdko! wentylatora: specjalnie dua (intensywny nawiew zimnego powietrza)
" Podczas pracy szybko obnia si temperatura pomieszczenia.

Tryb ogrzewania

1

Nacisn! przycisk

2

Za pomoc przycisku

3

Naciskajc przyciski

i włczy! jednostk.

wybra! tryb chłodzenia.

ustawi! dan temperatur.

Jeli ustawiona temperatura jest nisza ni aktualna temperatura w
pomieszczeniu, pracuje tylko wentylator.
" Zakres ustawie" temperatury: 16°C – 30°C.
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Tryb osuszania

1

Nacisn! przycisk

2

Za pomoc przycisku
wybra! tryb osuszania.
W tym trybie pracy nie mona ustawia! temperatury.

3

Naciskajc przycisk

i włczy! jednostk.

wybra! dan prdko! przepływu powietrza (od

małej do automatycznej) SLO→ MED → HI → (BRAK) →
(Lista ta zaley od funkcji wyrobu).
" BRAK: Najwyszy poziom prdkoci wentylatora.

W porze deszczowej lub w klimacie o wysokiej wilgotnoci, w celu efektywnego usuwania wilgoci, moliwa jest jednoczesna praca osuszania i chłodzenia.

Tryb automatyczny zamienny

1

Nacisn! przycisk

2

Za pomoc przycisku

3

Uywajc przycisków, jak na rysunku po prawej, mona ustawi! dan
temperatur dla modelu chłodzcego/ grzejcego.

i włczy! jednostk.

wybra! tryb automatyczny zamienny.

" Zakres ustawie" temperatury: 18°C – 30°C.
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Tryb automatyczny

1

Nacisn! przycisk

2

Za pomoc przycisku

3

W przypadku pracy tylko w trybie chłodzenia, ustawiamy „0” jako poziom
standardowy. Temperatura moe by! regulowana w krokach od -2 do 2.

i włczy! jednostk.

wybra! tryb automatyczny.

Podczas pracy w trybie automatycznym:
• Mona korzysta! z przycisku wyboru prdkoci wentylatora.
• Rcznie mona zmienia! na inny tryb pracy.
" W zalenoci od modelu, tryby automatycznej i automatycznej zamiennej mog nie działa!.

Tryb wentylacji

1

Nacisn! przycisk

2

Za pomoc przycisku

wybra! tryb wentylacji.

3

Naciskajc przycisk

wybra! dan prdko! przepływu powietrza (od małej

i włczy! jednostk.

do automatycznej) SLO→ MED → HI → (BRAK) →
(Lista ta zaley od funkcji wyrobu).
" Podczas pracy w trybie wentylacji nie pracuje zewntrzna sprarka.
" W trybie wentylacji powietrze nie jest schładzane, a tylko wdmuchiwane przez wentylator.

Ustawienie kierunku nadmuchu powietrza
W prosty sposób mona regulowa! dany wydatek powietrza.

1

wybra! dany kierunek przepływu powietrza.

Naciskajc przycisk
•

→ (BRAK) →

→

→

• Wywietlanie powyszej listy symboli zaley od funkcji wyrobu.
" BRAK: brak wirowania powietrza
Naley sprawdzi! w instrukcji obsługi wyrobu.
<Tabela ustawie# nadmuchu powietrza>
Symbol

Opis

Wirowanie: naprzeciwległe skrzydełka kierunkowe otwieraj si parami
Góra-dół: Skrzydełka kierunkowe automatycznie poruszaj si bez przerwy w
gór i w dół.
Lewo-prawo: Skrzydełka kierunkowe automatycznie poruszaj si bez przerwy w lewo i w prawo.
" W zalenoci od modelu wyrobu, niektóre funkcje mog nie wywietla! si, ani nie działa!.
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Ustawianie temperatury/ sprawdzanie temperatury w pomieszczeniu

1

W prosty sposób mona ustawi! dan temperatur.
• W celu regulacji temperatury nacisn! przyciski

.

: jedno nacinicie zwiksza temperatur o 1°C
: jedno nacinicie zmniejsza temperatur o 1°C
ROOM TEMP: Wskazuje aktualn temperatur pomieszczenia
SET TEMP: Wskazuje dan temperatur, któr uytkownik chce ustawi!
Zalenie od typu sterownika, dana temperatura moe by! regulowana na poziomie 0,5°C.
Tryb chłodzenia: Chłodzenie nie działa, jeli ustawiona temperatura jest wysza ni aktualna temperatura w pomieszczeniu. Naley obniy! ustawienie danej temperatury.
Tryb ogrzewania: Ogrzewanie nie działa, jeli ustawiona temperatura jest nisza ni aktualna temperatura w pomieszczeniu. Naley zwikszy! ustawienie danej temperatury.

2

Po naciniciu przycisku
przez 5 sekund jest wywietlana temperatur pomieszczenia.
Po 5 sekundach wywietlacz przełcza si na wywietlanie danej temperatury.
Z uwagi na lokalizacj zdalnego sterownika rzeczywista temperatura w pomieszczeniu oraz wywietlana warto! tej temperatury mog si róni!.

Funkcja dodatkowa: Oczyszczanie plazmowe (opcja)

1

Kilkakrotnie nacisn! przycisk

2

Naciskajc przycisk
plazmowego.
(Zalenie od wyboru, ikona
oznaczonej

3

, a miga! bdzie ikona

uruchomi!

lub anulowa!

.

funkcj oczyszczania

pojawia si/ znika w czci wywietlacza
)

Po dokonaniu ustawienia nacisn! przycisk

, aby opuci! tryb ustawie".

Gdy urzdzenie zostaje wyłczone, wyłcza si równie funkcja oczyszczania plazmowego. (Pozostaje
wyłczona równie po ponownym uruchomieniu jednostki wewntrznej.)
W przypadku modeli bez funkcji oczyszczania plazmowego, po naciniciu przycisku
cja dodatkowa si nie ukazuje.

taka funk-

13

Ustawienia funkcji: Zabezpieczenie przed dziemi
Funkcja ta zapobiega uytkowaniu urzdzenia przez dzieci lub inne osoby.

• Nacisn! przycisk

.

• Powtarza! naciskanie przycisku

, dopóki nie bdzie miga! ikona

• W celu włczenia tej funkcji, nacisn! przycisk

.

podczas migania ikony.

• Jeli funkcja ta jest ustawiona, ikona
bdzie pojawia! si za kadym razem, gdy
zostanie wprowadzona dowolna komenda za wyjtkiem odczytu temperatury
pomieszczenia. Jednake moliwe jest normalne sterowania poprzez bezprzewodowy
pilot zdalnego sterowania.

W celu wył"czenia tej funkcji naley przytrzyma( wci*ni)ty przycisk
dopóki nie zacznie miga( ikona

. Wtedy naley nacisn"( przycisk

,
.

Ustawienia funkcji: Temperatura przeł!czenia trybu pracy
Funkcja ta słuy do ustawiania temperatury przełczenia w trybie automatycznym zamiennym.

1

Nacisn! przycisk

2

Powtarza! naciskanie przycisku

3

Za pomoc przycisków
przełczenia: 1 – 7.

4

Nacisn! przycisk

5

Aby opuci! tryb ustawie", nacisn! przycisk
. Jeli nie zostanie nacinity
aden przycisk, system automatycznie opuci ten tryb po 25 sekundach.

14

.

, dopóki nie bdzie miga! ikona

.

zmieni! warto! temperatury

, aby zako"czy! i uaktywni! ustawienie.

Ustawienia funkcji: Ruchoma kratka (opcja)
Funkcja ta słuy do opuszczenia/ podniesienia filtra jednostki wewntrznej
w celu jego wyczyszczenia.
Ustawienia odnosz si tylko do wyrobów, które s wyposaone w tak funkcj.
• Nacisn! przycisk

.

• Powtarza! naciskanie przycisku
• Za pomoc przycisków

, dopóki nie bdzie miga! ikona

.

podnie!/ opuci! lub zatrzyma! ruch.

• Przycisk

: podnosi zatrzyman kratk lub zatrzymuje jej ruch.

• Przycisk

: opuszcza zatrzyman kratk lub zatrzymuje jej ruch.

Po zako"czeniu ustawiania nacisn! przycisk
, aby opuci! tryb ustawie". Jeli nie
zostanie nacinity aden przycisk, system automatycznie opuci ten tryb po 60
sekundach.
Informacje szczegółowe:
W przypadku modeli bez takiej funkcji dodatkowej, funkcja ta nie ukazuje si po naciniciu przycisku
.
<Wy*wietlacz LCD ruchomej kratki>

kierunek: w gór

kierunek: w dół

kierunek: zatrzymanie

Ustawienia funkcji: Usuwanie wskanika filtra
Funkcja ta słuy do usunicia wska#nika czyszczenia filtra jednostki wewntrznej.

1

Nacisn! przycisk

.

Powtarza! naciskanie przycisku

2

, dopóki nie bdzie miga! ikona

W celu usunicia wska#nika z wywietlacza, nacisn! przycisk
migania ikony.

.

podczas

Gdy filtr jest pokryty kurzem, wydajno! chłodnicza/ grzewcza ulega zmniejszeniu i nastpuje zwikszone zuycie energii elektrycznej. Dlatego te naley czyci! filtr za kadym razem, gdy nastpi czas
jego czyszczenia.
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Ustawienia funkcji: Sterowanie nachyleniem skrzydełek kierunkowych
Funkcja ta słuy do regulacji kta, pod którym wydmuchiwane jest powietrze.

1

Nacisn! przycisk

2

Powtarza! naciskanie przycisku

.

, dopóki nie bdzie miga! ikona

.

Przykład) Ustawienie drugiego stopnia nachylenia skrzydełek jako „P3”.

3

Za pomoc przycisków

wybra! skrzydełka do regulacji: 1/2/3/4/All.

1-4: sterowanie pojedyncze kadym skrzydełkiem kierunkowym
All: sterowanie wszystkimi skrzydełkami równoczenie

4

Za pomoc przycisków

wybra! numer / kt nachylenia.

Kt nachylenia: 6 kroków (P1 – P6) oraz Sd
Sd: standardowy kt nachylenia

5

Za pomoc przycisków

6

Nacisn! przycisk

wyregulowa! warto! kta nachylenia.

, aby zako"czy! i uaktywni! ustawienie.

(Po ustawieniu kta nachylenia skrzydełek kierunkowych funkcja regulacji
kierunku nadmuchu powietrza zostaje anulowana.)

7
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Aby opuci! tryb ustawie" nacisn! przycisk
. Jeli nie zostanie nacinity
aden przycisk, system automatycznie opuci ten tryb po 25 sekundach.

Nastawianie aktualnego czasu

1

W celu wejcia w tryb ustawiania aktualnego czasu nacisn! i przytrzyma! na
4 sekundy przycisk

.

2

Za pomoc przycisków

3

Nacisn! przycisk
, aby ustawi! tryb AM/PM (przed południem/ po
południu).
(Miga wska#nik AM/PM.)

4

Naciskajc przycisk

5

Przyciskiem
przej! do ustawiania godziny.
(Bdzie migał wska#nik „Hour”.)

6

Za pomoc przycisków

7

Przyciskiem
przej! do ustawiania minut.
(Bdzie migał wska#nik „Minute”.)

8

Za pomoc przycisków

9

Nacisn! przycisk

wybra! biecy dzie".

wybra! warto! AM/ PM.

ustawi! właciw godzin.

ustawi! warto! minut.

, aby zako"czy! ustawianie.

10 Aby opuci! tryb ustawie" w trakcie procesu ustawiania, nacisn! przycisk

.

(W przypadku wprowadzenia niekompletnej informacji nastpi powrót do
poprzedniego ustawienia).
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Programowanie: Ustawienie prostego programu
Jeli w systemie nie ma ustawionych adnych programów, dla jednostki wewntrznej mona ustawi!
prosty program.

1

Wej! w tryb programowania naciskajc przycisk
(Miga wska#nik

2

Za pomoc przycisków
zaprogramowa! urzdzenie.

3

Nacisn! przycisk

4

.

.)

ustawi! czas, na który chcemy

, aby zako"czy! ustawianie.

Jeli po zako"czeniu ustawiania zmienimy zaprogramowany czas, poprzednie ustawienie programu zostanie skasowane.

" Jeli urzdzenie jest włczone, moemy zaprogramowa! jego wyłczenie. I na odwrót - jeli urzdzenie jest wyłczone, moemy zaprogramowa! jego włczenie. Zaprogramowa! mona na czas
od 1 do 7 godzin.

Programowanie: Program tygodniowy
Program tygodniowy jest aktywny po ustawieniu aktualnego czasu.

1

2

Wej! w tryb programowania naciskajc przycisk

Wybra! ustawienia programu tygodniowego ponownie naciskajc przycisk
(Miga wska#nik

3

.

.)

Zaprogramowa! włczenie (ON)/ wyłczenie (OFF) dla dnia tygodnia.
ustawia! czas. Przyciskami
- Za pomoc przycisków
przechodzi! do nastpnego rodzaju ustawienia.
- Dzie" uwaa si za „nie zaprogramowany”, jeli nie ma dla niego adnego
zaprogramowanego czasu.

4
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Nacisn! przycisk

, aby zako"czy! ustawianie.

.

Programowanie: Program nocnego wył!czenia
Funkcja ta słuy do wyłczenia klimatyzatora po zaniciu (po kilku godzinach).

1

Wej! w tryb programowania naciskajc przycisk

2

Kilkakrotnie naciskajc przycisk
(Miga wska#nik

.

wej! w ustawienia programu nocnego wyłczenia.

.)

3

Za pomoc przycisków
ustawi! czas, na który chcemy
zaprogramowa! urzdzenie.
Czas wyłczenia klimatyzatora mona zaprogramowa! od 1 do 7 godzin.

4

Nacisn! przycisk

, aby zako"czy! ustawianie.

Jeli program został ustawiony, wieci si wska#nik
Po skasowaniu ustawienia, wska#nik

5

.

znika.

Jeli po zako"czeniu ustawiania zmienimy zaprogramowany czas, poprzednie ustawienie programu zostanie skasowane.

UWAGA
Naley ustawi! odpowiedni czas nocnego wyłczenia.
(Włczenie chłodzenia na zbyt długi czas moe by! szkodliwe dla zdrowia.)
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Programowanie: Ustawienie programu wł!czenia
Funkcja ta włcza klimatyzator o ustawionej godzinie.

1

Nacisn! przycisk

2

Kilkakrotnie naciskajc przycisk
(Miga wska#nik
.)

3

Za pomoc przycisków
południem/ po południu).

4

Przyciskami
przej! do trybu ustawiania godziny. Gdy miga
wska#nik godzin, naley ustawi! dan godzin
Zakres ustawiania 1 - 12.

5

Przyciskami
przej! do trybu ustawiania minut. Gdy miga
wska#nik minut, naley ustawi! minuty.
Zakres ustawiania 00 - 59.

6

Nacisn! przycisk
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.

wej! w ustawienia programu włczenia.

wybra! ustawienie AM/ PM (przed

, aby zako"czy! ustawianie.

Programowanie: Ustawienie programu wył!czenia
Funkcja ta wyłcza klimatyzator o ustawionej godzinie.

1

Nacisn! przycisk

2

Kilkakrotnie naciskajc przycisk
(Miga wska#nik
.)

3

Za pomoc przycisków
południem/ po południu).

4

Przyciskami
przej! do trybu ustawiania godziny. Gdy miga
wska#nik godzin, naley ustawi! dan godzin
Zakres ustawiania 1 - 12.

5

Przyciskami
przej! do trybu ustawiania minut. Gdy miga
wska#nik minut, naley ustawi! minuty.
Zakres ustawiania 00 - 59.

6

Nacisn! przycisk

.

wej! w ustawienia programu wyłczenia.

wybra! ustawienie AM/ PM (przed

, aby zako"czy! ustawianie.
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Programowanie: Program dni wi!tecznych
Funkcja ta automatycznie wyłcza prac urzdzenia w okrelonych dniach.

1

Wej! w tryb programowania naciskajc przycisk

2

Kilkakrotnie naciskajc przycisk
witecznych. (Miga wska#nik

.

wej! w ustawienia programu dni
.)

3

Przyciskami

4

Za pomoc przycisków
ustawi! wybrany dzie" jako
witeczny bd# nie. (Ustawienie dnia witecznego jest oznaczane
podkreleniem wska#nika dnia.)

5

Jeli od poniedziałku (MON) do niedzieli (SUN) jest ustawiony jaki dzie" witeczny, na wywietla.
czu wywietlany jest wska#nik

6

Nacisn! przycisk
, aby zako"czy! ustawianie. Jeli nie zostanie
nacinity aden przycisk, system automatycznie opuci tryb programowania
po 10 sekundach.

7

Mona ustawi! wyłaczenie klimatyzatora w kady dzie" witeczny.
(np. 9:00, 10:00, 13:00)
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przej! do dnia, który ma by! ustawiony.

Sterowanie wentylatorem (opcja)
Jeli istnieje połczenie pomidzy wentylatorem i klimatyzatorem, mona sterowa! wentylatorem.

1

W celu włczenia/ wyłczenia wentylatora nacisn! przycisk wentylacji.

2

W przypadku włczenia wentylacji bdzie wywietlany wska#nik wentylacji.

wentylacja włczona

wentylacja wyłczona

3

Po wyłczeniu wentylatora wska#nik wentylatora znika.

4

W celu podłczenia wentylatora do klimatyzatora naley zapozna! si z menu ustawie" funkcji
instrukcji wentylacji.
Jeli wentylator nie jest podłczony, funkcja ta
nie działa.
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Czyszczenie i konserwacja
Jednostka wewntrzna
Kratka, obudowa i zdalny sterownik
#

Przed rozpoczciem czyszczenia, wyłczy! zasilanie urzdzenia. Czyci! uywajc mikkiej i suchej
tkaniny. Nie uywa! wybielaczy ani rodków ciernych.

UWAGA
Przed rozpoczĊciem czyszczenia jednostki wewnĊtrznej, naleĪy odłączyü urządzenie od zasilania.

Filtry powietrza
Filtry powietrza znajdujce si za przedni kratk powinny by! sprawdzane i czyszczone raz na
dwa tygodnie lub czciej, gdy jest to konieczne.

1. Wyj"( filtry powietrza.
• Chwyci! za uchwyt ramki i wyj! filtr powoli cignc do przodu.

UWAGA: Podczas wyci"gania
filtra nie dotyka( metalowych
cz)*ci jednostki wewn)trznej.
Moe to spowodowa! skaleczenie.

! Nigdy nie wolno uywa!:
• Wody cieplejszej ni 40°C.
Moe spowodowa! deformacj i/ lub zmian
koloru.
• Substancji lotnych.
Mona uszkodzi! powierzchni klimatyzatora.

2. Filtr powietrza wyczy*ci( przy pomocy
odkurzacza lub myj"c w ciepłej wodzie
z mydłem.
• Jeeli filtr jest znacznie zabrudzony, naley
go umy! roztworem detergentu w letniej
wodzie.
• Jeeli zostanie uyta gorca woda (powyej 50°C), filtr mo e ulec deformacji.
3. Po myciu w wodzie, dobrze wysuszy(
w cieniu.
• W czasie suszenia nie wystawia! filtra
bezporednio na promienie słoneczne lub
ciepło z grzejnika.
4. Zainstalowa( ponownie filtr powietrza.
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Filtr oczyszczaj!cy (opcja)
Czyszczenie
Filtr PLASMA czyszczenia plazmowego znajdujcy si za filtrami powietrza powinien by!
sprawdzany i czyszczony raz na 3 miesice lub
czciej, gdy jest to konieczne.

1. Po wyjciu filtrów powietrza wyj! filtr
PLASMA lekko cignc go do przodu.
2. Filtr PLASMA zanurzy! w wodzie zmieszanej
z delikatnym detergentem na 20 - 30 minut.
3. Filtr PLASMA suszy! w cieniu przez dob.
(Bardzo wane jest, aby z tych czci wilgo! była
usunita bardzo dokładnie.)
4. Naley zachowa! ostrono!, aby nie przerwa! elektrycznych przewodów rozładowujcych.
5. Zainstalowa! ponownie filtr PLASMA na
swoje miejsce.
UWAGA: Nie dotyka( filtru
PLASMA w przeci"gu 10 sekund
od otwarcia kratki wlotowej. Moe to spowodowa( poraenie wyładowaniem elektrycznym.

Wymiana
• Zalecany okres uytkowania: ok. 2 lata.
1. Otworzy! przedni panel i wyj! filtr powietrza.

4. Włoy! filtr powietrza i zamkn! przedni panel.

2. Wyj! filtr oczyszczajcy.
3. Włoy! nowy filtr oczyszczajcy
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Porady dotycz!ce u"ytkowania
Nie przechładza(
pomieszcze#.

Naley mie( zasłoni)te firanki
lub zasłony.

Utrzymywa( jednolit" temperatur) pomieszczenia.

Nie jest to dobre dla zdrowia
i powoduje straty energii elektrycznej.

W czasie pracy klimatyzatora nie
wolno pozwala!, aby bezporednie promienie słoneczne wpadały
do pomieszczenia.

Naley wyregulowa! pionowy
i poziomy kierunek nadmuchu
powietrza, aby zapewni! jednolit temperatur w pomieszczeniu.

Naley si) upewni(, e okna
i drzwi s" szczelnie zamkni)te.

Filtr powietrza naley regularnie czy*ci(.

Od czasu do czasu naley
wietrzy( pomieszczenie.

Aby utrzyma! zimne powietrze
w pomieszczeniu, naley unika!,
gdy tylko jest to moliwe, otwierania okien i drzwi.

Zatykanie si filtra powietrza
zmniejsza przepływ powietrza,
co powoduje zmniejszenie efektu chłodzenia i osuszania. Czyci! przynajmniej raz na dwa
tygodnie.

Poniewa okna s na stałe zamknite, dobrze jest je czasem
otworzy! i przewietrzy! pomieszczenie.

Gdy klimatyzator nie bdzie...
Gdy przez dłuszy czas nie zamierzamy uywa( klimatyzatora.
1. Uruchomi! klimatyzator na 2 do 3 godzin w nastpujcych warunkach.
• Tryb pracy: wentylacja (p. str. 12)
• Wysuszy to mechanizmy wewntrzne.
2. Wyłczy! bezpiecznik obwodu.
OSTRZE'ENIE: Jeeli klimatyzator nie b)dzie uywany przez dłuszy czas, naley wył"czy( bezpiecznik obwodu.
Zbieraj"cy si) brud moe by( przyczyn" poaru.
3. Wyj! baterie z pilota zdalnego sterowania.

Przydatna porada
Filtry powietrza, a rachunek za energi elektryczn.
Jeli filtry powietrza bd zatkane przez kurz, wydajno! chłodnicza obnia si i 6% energii zuywanej
do pracy klimatyzatora bdzie marnowane.

Gdy klimatyzator b)dzie uywany ponownie.
1. Wyczyci! filtr powietrza i zainstalowa! go w jednostce wewntrznej.
(Czyszczenie filtra, p. str. 24)
2. Sprawdzi!, czy nie s zablokowane otwory wlotowe i wylotowe powietrza jednostki wewntrznej/
zewntrznej.
3. Sprawdzi!, czy przewód uziemiajcy jest prawidłowo podłczony. Moe by! on podłczony po stronie jednostki wewntrznej.
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Przed wezwaniem serwisu naley sprawdzi! ponisze punkty. Jeeli nieprawidłowo! utrzymuje si,
naley skontaktowa! si ze sprzedawc lub serwisem.
Problem
Klimatyzator nie działa.

W pomieszczeniu czu! specyficzny zapach.
Wydaje si, e skropliny wyciekaj z klimatyzatora.
Klimatyzator nie działa przez ok.
3 minuty po ponownym włczeniu.
Chłodzenie lub ogrzewanie jest
nieefektywne.

Działanie klimatyzatora jest głone.

Słycha! odgłos pkania.

Włczony jest wska#nik filtra
(LED).
Wywietlacz zdalnego sterownika jest niewyra#ny lub zupełnie
niewidoczny.

Wyjanienie
• Czy nie został popełniony błd podczas programowania timera?
• Czy powodem tego nie jest zadziałanie lub
przepalenie si bezpiecznika?
• Sprawdzi!, czy nie jest to wilgotny zapach wydzielajcy si ze cian, dywanów, mebli lub
ubra" znajdujcych si w pomieszczeniu.
• Skraplanie
wystpuje,
gdy
powietrze
z klimatyzatora schładza ciepłe powietrze
znajdujce si w pomieszczeniu.
• Jest to zabezpieczenie mechanizmu.
• Po ok. 3 minutach klimatyzator zacznie działa!
• Czy filtr powietrza nie jest brudny? Patrz instrukcje czyszczenia filtra powietrza.
• Przy pierwszym włczeniu klimatyzatora w
pomieszczeniu mogło by! bardzo gorco. Naley poczeka!, a powietrze si schłodzi.
• Czy temperatura została prawidłowo nastawiona?
• Czy otwory wlotowy i wylotowy jednostki wewntrznej nie s zatkane?
• D#wik brzmicy podobnie do płyncej wody.
− Jest to odgłos płyncego wewntrz klimatyzatora freonu.
• D#wik brzmicy podobnie do wypuszczanego
spronego powietrza.
− Jest to odgłos powstajcy wewntrz klimatyzatora w procesie osuszania.
• D#wik taki powoduje rozszerzanie i kurczenie
si kratki wlotowej na skutek zmian temperatury.
• Wyczyci! filtr, wcisn! na 3 sekundy jednoczenie przycisk Timer oraz przycisk λ.
• Czy nie zadziałał bezpiecznik?
• Czy baterie nie s włoone w odwrotnym (+) i
(-) kierunku?

Patrz na stronie
18-22
-

-
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13
-

-

-

W nastpuj!cych sytuacjach natychmiast nale"y wezwa serwis
1. Wydarzyło si co nienormalnego, jak zapach spalenizny, głony d#wik. Zatrzyma! prac urzdzenia i wyłczy! bezpiecznik. W takich przypadkach nigdy nie wolno próbowa! samemu naprawia!
ani ponownie włcza! systemu.
2. Przewód zasilajcy jest zbyt gorcy lub uszkodzony.
3. Funkcja samodiagnostyki wykazuje kod błdu.
4. Z jednostki wewntrznej wycieka woda, pomimo niskiej wilgotnoci.
5. Jakikolwiek przełcznik, wyłcznik lub bezpiecznik nie pracuje poprawnie.
Aby unikn"( pogorszenia si) wydajno*ci, uytkownik powinien przeprowadza( okresowe przegl"dy urz"dzenia oraz je czy*ci(.
W szczególnych przypadkach prace takie powinny by( wykonywane wył"cznie przez pracowników serwisu.
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Utylizacja starych urz!dze#
To urz"dzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektyw" Europejsk" 2002/96/WE oraz polsk" Ustaw"
o zuytym sprz)cie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekre*lonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, e sprz)t ten, po okresie jego uytkowania nie moe by(
umieszczany ł"cznie z innymi odpadami pochodz"cymi z gospodarstwa domowego.
Uytkownik jest zobowi"zany do oddania go prowadz"cym zbieranie zuytego sprz)tu elektrycznego i elektronicznego. Prowadz"cy zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz
gminne jednostki, tworz" odpowiedni system umoliwiaj"cy oddanie tego sprz)tu.
Wła*ciwe post)powanie ze zuytym sprz)tem elektrycznym i elektronicznym przyczynia si) do
unikni)cia szkodliwych dla zdrowia ludzi i *rodowiska naturalnego konsekwencji, wynikaj"cych
z obecno*ci składników niebezpiecznych oraz niewła*ciwego składowania i przetwarzania takiego sprz)tu.
Aby uzyska! wicej informacji o sposobach utylizacji starych urzdze", naley skontaktowa! si z władzami lokalnymi, przedsibiorstwem zajmujcym si utylizacj odpadów lub sklepem, w którym produkt został kupiony.
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