
KLIMATYZATOR ŒCIENNY

PODRÊCZNIK
U¯YTKOWNIKA

UWAGA:

Warunkiem udzielenia gwarancji jest przeprowadzenie co najmniej dwukrotnych przegl¹dów technicznych
klimatyzatorów w ci¹gu roku (w okresie wiosenno-letnim i jesienno-zimowym).
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Klimatyzatory œcienne typu split to nowa generacja inteligentnych klimatyzatorów logicznych,
opracowanych przez nasz¹ firmê z wykorzystaniem najnowszej techniki japoñskiej. Ich cechy to silne
ch³odzenie (ogrzewanie), Certyfikat CE, niski poziom ha³asu, prosta obs³uga, oszczêdnoœæ energii,
trwa³oœæ, niezawodnoœæ i znakomite osi¹gi.

Wprowadzenie techniki sterowania logicznego rozmytego, poprzez optymalne projektowanie
programów, czyni sterowanie ³atwiejszym.

Unika siê zbêdnego przech³adzania lub przegrzewania, co prowadzi do oszczêdnoœci energii.

Konstrukcja ³opatek wentylatora o du¿ej œrednicy zmniejsza obroty robocze, zapewniaj¹c dalsz¹
redukcjê poziomu ha³asu przy takim samym uzysku powietrza. Najni¿szy poziom ha³asu w trybie
roboczym wygodnego uœpienia wynosi jedynie 28 dB - wyj¹tkowo cicho.

Zdalne sterowanie sygnalizowane s¹ symbolami, ¿ywymi i ³atwymi do zrozumienia, co powoduje,
¿e manipulacje s¹ proste i wygodne.

System sterowania wykorzystuje obwód zabezpieczenia przed nadmiernym napiêciem, który
mo¿e skutecznie chroniæ klimatyzator nawet w przypadku uderzenia pioruna albo skrajnie wysokich
zmian napiêcia. Dodatkowo, skrzynka elektryczna z metalowej blachy mo¿e skutecznie usuwaæ
przebiegi elektromagnetyczne, tak, ¿e system sterowania mo¿e byæ sterowany dok³adnie tak, jak tego
¿¹da klient.

Wyroby serii d¹¿¹cej do komfortu te¿ maj¹ ró¿ne subtelne funkcje.

Inteligentne i logiczne wyczuwanie cia³a cz³owieka, "I FEEL...":

Ni¿szy poziom ha³asu:

Prosta obs³uga:

Bezpieczny i niezawodny:

Wyj¹tkowe osi¹gi:

Funkcja Uœpienia: przez sterowanie
komputerowe, symulacjê charakterystyki
fizycznej cia³a cz³owieka, stworzenie œro-
dowiska wygodnego uœpienia.

Klimatyzator œcienny - wstêp

Zegar Programowy 24 h: ustawianie
czasu za³¹czenia, czasu wy³¹czenia
i czasu za³¹czenia/wy³¹czenia w dowol-
nej chwili podczas 24 godzin.

Automatyczna Regulacja Szybkoœci
Powietrza: Automatyczne ustawianie
wysokiej, œredniej i niskiej szybkoœci
powietrza wed³ug ró¿nicy pomiêdzy
temperatur¹ zadan¹ a temperatur¹
w pomieszczeniu.

Funkcja Sweep: omiatanie w górê/w dó³,
zapobieganie lokalnemu przech³a-
dzaniu, oszczêdnoœæ energii, powodo-
wanie, by ludzie czuli siê komfortowo
przy prêdkoœci powietrza (wiatru) bliskiej
naturalnej.

Automatyczny Nadmuch Ch³odnego/
Ciep³ego Powietrza: W trybie Auto,
utrzymywanie nadmuchu poziomego
podczas ch³odzenia i nadmuchu w dó³
podczas ogrzewania.

Nadmuch Powietrza pod Wieloma
K¹tami: piêæ mo¿liwoœci, odpowiednie
dla ró¿nych kszta³tów pomieszczeñ i dla
miejsca, w jakim siê znajdujesz.

System Startu Termicznego: nie bêdzie
wydmuchiwaæ zimnego powietrza przy
ka¿dym pocz¹tku cykli ogrzewania
i oszraniania.

Niezale¿ne odwil¿anie: dziêki sterowa-
niu komputerowemu, odwil¿anie nastê-
puje bez zmiany temperatury w pomiesz-
czeniu.

Funkcja Autodiagnostyki: lampki
sygnalizacyjne TIMER (ZEGAR) i RUN
(PRACA) œwiec¹, gdy wyst¹pi b³¹d,
sygnalizuj¹c typ i miejsce b³êdu.

Regulacja Sta³ych Obrotów Silnika
Wentylatora: silnik wentylatora jednostki
instalowanej w pomieszczeniach zamkniê-
tych utrzymuje sta³e obroty nawet przy
krañcowych zmianach napiêcia (pomiêdzy
198 V a 253 V), aby utrzymywaæ stabiln¹
szybkoœæ przep³ywu powietrza.

Sprê¿arka rotacyjna: nowoczesna sprê-
¿arka rotacyjna, o niskich wibracjach,
niskim poziomie ha³asu, trwa³a,
e n e r g o o s z c z ê d n a i e f e k t y w n a
ekonomicznie.

Sterowanie Mikroprocesorowe: mikro-
procesor w nowoczesnej technologii
mo¿e realizowaæ pracê "na czas",
utrzymuj¹c stabiln¹ temperaturê
w pomieszczeniu.



Bezpieczeñstwo u¿ytkowania
Przed rozpoczêciem u¿ytkowania

proszê przeczytaæ dok³adnie i gruntownie
zaznajomiæ siê z uwagami dotycz¹cymi
bezpieczeñstwa pracy urz¹dzenia.

Poni¿sze uwagi s¹ bardzo wa¿nymi
œrodkami bezpieczeñstwa i musz¹ byæ one
bezwzglêdnie przestrzegane.

Niew³aœciwe po³¹czenie przewodów lub
uszkodzona izolacja elektryczna mo¿e byæ
przyczyn¹ pora¿enia pr¹dem.

Niew³aœciwe pod³¹czenie przewodów
mo¿e byæ przyczyn¹ pora¿enia elektrycznego
lub po¿aru.

Naruszenie izolacj i e lektrycznej,
obci¹¿enie kabla, nagrzewanie go lub "dzikie"
przy³¹czenia mog¹ spowodowaæ zwarcie
i wywo³aæ po¿ar lub pora¿enie pr¹dem.

Symbole wystêpuj¹ce w instrukcji oznaczaj¹:

Po zaznajomieniu siê z instrukcj¹, umieœciæ j¹
nale¿y razem z innymi dokumentami w ³atwo
dostêpnym miejscu.

Absoloutnie zabronione!

Konieczne w³aœciwe wykonanie

Niezbêdne jest uziemienie

Nale¿y wy³¹czyæ zasilanie

Nie stawaæ na jednostkach
zewnêtrznej i wewnêtrznej, ani
niczego na nich nie stawiaæ
Uwaga! Mo¿liwoœæ pora¿enia
elektrycznego

Nie wk³adaæ palców ani innych
przedmiotów

W przypadku niew³aœciwego
u¿ytkowania istnieje zagro¿enie
œ m i e r c i ¹ l u b p o w a ¿ n y m
kalectwem.

Zastosowanie niezgodne z prze-
znaczeniem grozi powa¿nymi
konsekwencjami.

Nie wolno przy³¹czaæ siê do kabla
zasilaj¹cego. Urz¹dzenie musi byæ
pod³¹czone bezpoœrednio do zasilania.
Nie wolno u¿ywaæ rozga³êŸników.

Wtyczka musi zostaæ oczyszczona
i solidnie umieszczona w gniazdku.

Izolacja kabla nie mo¿e byæ naruszona.
Nie nale¿y stosowaæ "dzikich" pod³¹czeñ.

UWAGA!

UWAGA!

OSTRZE¯ENIE



Bezpieczeñstwo u¿ytkowania

Iskrzenie mo¿e wywo³aæ po¿ar.

Nie umieszczaæ ani nie wyci¹gaæ
wtyczki z gniazdka, kiedy klimatyzator
jest w³¹czony.

UWAGA!

Du¿a prêdkoœæ obrotowa wentylatora
stanowi powa¿ne zagro¿enie dla zdrowia.

Nie wtykaæ palców ani innych
przedmiotów do wlotu ani do wylotu
powietrza.

Mo¿liwe jest wyst¹pienie k³opotów
zdrowotnych.

Nie kierowaæ nawiewu bezpoœrednio na
ludzi.

Niew³aœciwa serwisowanie urz¹dzenia mo¿e
byæ przyczyn¹ wyst¹pienia po¿aru lub pora¿enia
elektrycznego. Spadaj¹ce urz¹dzenie mo¿e
spowodowaæ obra¿enia cia³a lub wyciek wody.

W razie awarii nale¿y od³¹czyæ urz¹dzenie
i skontaktowaæ siê z naszym serwisem.

Nie nale¿y naprawiaæ ani serwisowaæ
urz¹dzenia we w³asnym zakresie.

W razie awari i nale¿y od³¹czyæ
urz¹dzenie i skontaktowaæ siê z serwisem.

W przypadku zauwa¿enia jakichkolwiek
nieprawid³owoœci w dzia³aniu (np.:
zapach spalenizny), urz¹dzenie nale¿y
natychmiast od³¹czyæ od Ÿród³a zasilania.

Niew³aœciwa praca urz¹dzenia mo¿e
spowodowaæ wyst¹pienie po¿aru lub pora¿enia
elektrycznego. Spadaj¹ce urz¹dzenie mo¿e
spowodowaæ obra¿enia cia³a lub wyciek wody.
W razie awarii nale¿y od³¹czyæ urz¹dzenie
i skontaktowaæ siê z naszym serwisem.

Nie nale¿y montowaæ urz¹dzenia
w³asnorêcznie.



Bezpieczeñstwo u¿ytkowania

Aby od³¹czyæ urz¹dzenie, nale¿y chwyciæ
za wtyczkê, nie za przewód zasilaj¹cy.
Poci¹ganie za przewód mo¿e spowodowaæ
jego uszkodzenie, przez co wywo³aæ po¿ar.

Nie poci¹gaæ za przewód zasilaj¹cy.

OSTRZE¯ENIE

Zalanie urz¹dzenia grozi pora¿eniem
elektrycznym.

Nie myæ klimatyzatora przy u¿yciu
wody.

Wentylator pracuj¹cy na szybkich
obrotach mo¿e spowodowaæ uszkodzenia
cia³a.

Przed przyst¹pieniem do czyszczenia
wyci¹gnij wtyczkê z gniazdka.

Nie umieszczaæ zwierz¹t ani roœlin
w miejscu nara¿onym na bezpoœrednie
dzia³anie ch³odnego powietrza.

Wystêpuje mo¿l iwoœæ pora¿enia
elektrycznego.

Nie dotykaj prze³¹cznika mokr¹ d³oni¹.

Mo¿liwoœæ wyst¹pienia po¿aru oraz
zniekszta³cenia powierzchni urz¹dzenia.

Nie u¿ywaæ insektycydów ani
materia³ów ³atwopalnych.



Bezpieczeñstwo u¿ytkowania

Pojawia siê niedostatek tlenu.

Je¿eli klimatyzator u¿ywany jest razem
z innymi Ÿród³ami ciep³a,nale¿y wentylowaæ
pomieszczenie co pewien czas.

OSTRZE¯ENIE

Nagromadzony kurz mo¿e spowodowaæ
po¿ar.

Je¿eli urz¹dzenia nie bêd¹ u¿ywane przez
d³u¿szy czas, od³¹cz je od Ÿród³a
zasilania.

Nie u¿ywaæ w magazynach z precyzyjnym
sprzêtem, po¿ywieniem, roœlinami lub
zwierzêtami, obrazami itp.

N i e u ¿ y w a æ u r z ¹ d z e n i a d o
specjalistycznych zastosowañ.

Nie wchodŸ na jednostkê zewnêtrzn¹ ani
nie k³adŸ na niej ¿adnych przedmiotów.

Wydajnoœæ urz¹dzeñ mo¿e znacznie
spaœæ.

Nie nale¿y umieszczaæ urz¹dzeñ
kuchennych (do sma¿enia, pieczenia) w
pobli¿u klimatyzatora.

Upadaj¹ca jednostka mo¿e spowodowaæ
obra¿enia cia³a.

Sprawdzaj stan stela¿a monta¿owego.
Uszkodzeñ i rdzy nie nale¿y ignorowaæ.

Wspinanie siê na urz¹dzenie mo¿e
spowodowaæ upadek i obra¿enia.



Bezpieczeñstwo u¿ytkowania

Je¿eli urz¹dzenie przez d³u¿szy czas
pracuje w trybie ch³odzenia, a wilgotnoœæ
wzglêdna powietrza przekracza 80%, mo¿e
wyst¹piæ wykraplanie wilgoci.

Urz¹dzenie nie powinno pracowaæ zbyt
d³ugo je¿eli drzwi lub okna s¹ otwarte,
a wilgotnoœæ powietrza wysoka.

OSTRZE¯ENIE

C z ê œ æ e l e k t r y c z n a m o ¿ e u l e c
uszkodzeniu.

W czasie burzy wy³¹cz urz¹dzenie
i wyci¹gnij wtyczkê z gniazdka.

Upadek mo¿e byæ groŸny dla zdrowia.

Podczas zdejmowania frontowego
panelu nie nale¿y stawaæ na niestabil-
nych meblach.

W niektórych miejscach (np.. w pomiesz-
czeniach o du¿ej zawartoœci wilgoci w
powietrzu) nale¿y umieœciæ przerywacz.

Mo¿na naraziæ siê na wypadek.

Podczas zdejmowania filtra nie dotykaj
metalowych czêœci jednostki wewnêtrz-
nej.

W przeciwnym wypadku
mo¿e wyst¹piæ pora¿enie
pr¹dem.

UWAGA!

Linia zasilaj¹ca musi byæ uziemiona.

Nie nale¿y montowaæ urz¹dzenia
w miejscu, w którym wystêpuje ryzyko
wycieku palnego gazu.

Uziemienie zainstalowane jest we
wtyczce przewodu zasilaj¹cego. Nie nale¿y
zmieniaæ wtyczki.

Ulatniaj¹cy siê gaz mo¿e siê nagromadziæ
I eksplodowaæ.

Upewnij siê, ¿e przewody wodne
zosta³y pod³¹czone prawid³owo.

Uszkodzone lub niew³aœciwie pod³¹czone
przewody wodne mog¹ byæ przyczyn¹
wycieku i zniszczeñ.



Nazwy czêœci

JENDOSTKA
WEWNÊTRZNA panel czo³owy

wlot powietrza

wtyczka zasilania

JENDOSTKA
ZEWNÊTRZNA

wlot powietrza

(bok)

odprowadzenie skroplin

UWAGA: Firma zastrzega sobie prawo do modyfikacji produktów bez wczeœniejszego
powiadomienia klientów.

wylot powietrza

przewód
odprowadzenia skroplin

doprowadzenie
czynnika

wlot powietrza

(ty³)

przycisk pracy
awaryjnej

pilot

wyœwietlacz jedn. wewnêtrznej

¿aluzje kieruj¹ce powietrze

czêœæ obs³ugowa (przy otwartym
panelu czo³owym)



JENDOSTKA
WEWNÊTRZNA panel czo³owy

wlot powietrza

wtyczka zasilania

JENDOSTKA
ZEWNÊTRZNA

wlot powietrza

(bok)

odprowadzenie skroplin

UWAGA: Firma zastrzega sobie prawo do modyfikacji produktów bez wczeœniejszego
powiadomienia klientów.

wylot powietrza

odprowadzenie skroplin

doprowadzenie
czynnika

wlot powietrza

(ty³)

przycisk pracy
awaryjnej

pilot

wyœwietlacz jedn. wewnêtrznej

¿aluzje kieruj¹ce powietrze

czêœæ obs³ugowa (przy otwartym
panelu czo³owym)

Nazwy czêœci



Nazwy czêœci

PILOT STERUJ¥CY

Nadajnik podczerwieni

Okno trybu pracy

Przycisk zmiany trybu pracy

Przycisk regulacji prêdkoœci
przep³ywu powietrza

Przycisk regulacji temperatury

Przycisk regulacji k¹ta
wyp³ywu powietrza

Funkcja "Swing”

Przycisk timera

Przycisk RESET

Zdejmij tyln¹ p³ytkê
ochronn¹

Przycisk trybu "sen”

Przycisk
Start/Stop (I/O)

Przycisk timera

Przycisk ustawienia zegara

Przycisk godzinowy
Przycisk minutowy

(Przycisk ustawienia czasu)



Obs³uga zdalnego sterowania

Ekran monitora wyœwietlacz jednostki wewnêtrznej

1.Ch³odzenie

1.Ogrzewanie

Opis wyœwietlacza ekranowego

Liczby na wyœwietlaczu LED pokazuj¹ aktualn¹ temperaturê w pomieszczeniu.

Podczas dzia³ania wentylatora wyœwietlacz LED jest w³¹czony, a na nim mo¿na odczytaæ aktualn¹
temperaturê w pomieszczeniu.
Kiedy wyœwietlacz jest zgaszony, praca wentylatora jest zatrzymana.

Pokazywana temperatura jest aktualizowana co oko³o 5 sekundach i przedstawia aktualn¹ temperaturê w
pomieszczeniu. Za pomoc¹ pilota, przez wciœniêcie przycisku „too warm” lub „too cool” mo¿na ustawiæ
¿¹dan¹ temperaturê w pomieszczeniu. Wówczas temperatura na wyœwietlaczu zostanie zaktualizowana.

Symbol wentylatora podczas jego pracy jest podœwietlony oraz pokazana jest prêdkoœæ wentylacji. Po ok. 8
sekundach regulacja jest ukoñczona.

1.Standby praca:

2. W³¹cznik jednostki wewnêtrznej:

2. Regulacja ¿¹danej temperatury w pomieszczeniu:

4.Regulacja prêdkoœci wentylatora:



Przygotowanie do uruchomienia

Zdj¹æ tyln¹ os³onê i w³o¿yæ baterie.

Wciœnij przycisk RESET
ostro zakoñczonym narzêdziem.

Wciœnij przycisk RESET jednorazowo po zmianie
baterii.
Je¿eli urz¹dzenie nie pracuje poprawnie.

Wciœnij przycisk CLOCK ostro
zakoñczonym narzêdziem.

Uwaga na bieguny

Wciœnij przycisk CLOCK ponownie
i za³o¿yæ os³onê.

Przyciskami (ustawianie
czasu) nastawiæ aktualn¹ godzinê.

Wciœnij w celu ustawienia godziny.

Wciœnij w celu ustawienia minut.

Jednostka wewnêtrzna

W³o¿yæ wtyczkê do Ÿród³a zasilania.

Pilot zdalnego sterowania (nastawianie aktualnego czasu)

Nale¿y oczyœciæ wtyczkê z brudu i osadu.
Je¿eli wtyczka jest brudna lub uszkodzone,
mo¿e dojœæ do po¿aru lub pora¿enia
pr¹dem.

Uwaga



Przygotowanie do uruchomienia

Obs³uga pilota

Przy ustawieniu pilota na wprost jednostki
wewnêtrznej sygna³ steruj¹cy dociera do
urz¹dzenia z odleg³oœci max. 6 metrów.
Po wciœniêciu guzika urz¹dzenie wydaje
pojedynczy lub podwójny sygna³ dŸwiêkowy
oznaczaj¹cy wykrycie impulsu.
Je¿eli nie s³ychaæ sygna³u dŸwiêkowego,
nale¿y wcisn¹æ przycisk ponownie.
Aby unikn¹æ uszkodzenia pilota, trzymaj go
ostro¿nie, nie pozwól, by upad³, nie rzucaj nim,
nie dopuœæ do jego zmoczenia.

Wybierz miejsce w którym jednostka
wewnêtrzna bêdzie mog³a swobodnie
odbieraæ sygna³ pilota i zamocuj uchwyt.

Pilot umieszczony na œcianie

Baterie - dbaj o ich wymianê

Zmiana baterii

Uchwyt na pilota

Wk³adanie/wyjmowanie pilota

W³o¿yæ w dó³ do uchwytu

Wyj¹c z uchwytu w górê.

Wk³adanie

Wyjmowanie

Kiedy odbiór sygna³u przez jednostkê wewnêtrzn¹
jest utrudniony, wskazania na wyœwietlaczu pilota
zanikaj¹, nale¿y natychmiast wymieniæ obie
baterie.

Nale¿y zwróciæ uwagê na odpowiedni¹
polaryzacjê baterii po ich wymianie.

Obie baterie musz¹ byæ nowe i tego
samego rodzaju.

Tryb pracy awaryjnej (pilot nie
funkcjonuje)

W przypadku uszkodzenia pilota lub wy³adowania
baterii nale¿y u¿yæ przycisku awaryjnego.

Wciœnij awaryjny przycisk.

Ka¿de wciœniêcie przycisku pracy awaryjnej
powoduje prze³¹czenie trybu pracy w sekwencji:
automatyczny > zatrzymanie pracy.

Tryb pracy Ch³odzenie Ogrzewanie
Ustaw. Temp.
Prêdkoœæ pow.

Sterowanie
³opatkami

24°C

Œrednia

Auto

24°C

Œrednia

Auto

Prze³¹cznik pracy awaryjnej ustawia siê w
pozycji STOP - zatrzymanie pracy.

Wciœniêcie przycisku pracy awaryjnej gdy
klimatyzator pracuje powoduje wy³¹czenie.



Tryb pracy automatycznej "I FEEL...”

Tryb pracy automatyczne j
“I FEEL..." efektywnie zmienia
warunki w pomieszczeniu na
komfortowe.

Rozpoczêcie pracy.

Wciœnij przycisk ,

Zatrzymanie pracy.

Wciœnij przycisk .

Kiedy wyœwietlony jest piktogram ,
w pomieszczeniu ustalona zostanie najbardziej
komfortowa temperatura.

15 minut po zatrzymaniu pracy klimatyzatora mo¿e
byæ odczuwalna zbyt wysoka temperatura.

W celu obni¿enia temperatury wciœnij
przycisk

Ka¿de przyciœniêcie powoduje spadek
temperatury o 1°C.

Temperatura w pomieszczeniu wydaje siê byæ zbyt
niska.

W celu zwiêkszenia temperatury wciœnij
przycisk

Ka¿de przyciœniêcie powoduje wzrost temperatury
o 1°C.

Je¿eli chcesz w³¹czyæ automatyczny tryb pracy,
wciœnij przycisk .

Ka¿de jego przyciœniêcie powoduje prze³¹czenie
trybu pracy w sekwencji: autopraca > ch³o-
dzenie > osuszanie > ogrzewanie.

WYŒWITLACZ
JEDN.WEWN.

Jest tylko dla pompy
ciep³a i nagrzewnic
elektrycznych,
Dla modelu z
ch³odzeniem jest .

Uwaga:



Zasada dzia³ania

UWAGA!

(Ogrzewanie): Wystêpuje wy³¹cznie w modelu z pomp¹ ciep³a.

Tryby pracy urz¹dzenia

Po rozpoczêciu pracy wybrany zostanie tryb
ch³odzenia osuszania lub grzania w zale¿noœci
od temperatury w pomieszczeniu. Je¿eli praca
zostanie wstrzymana na czas 2 godzin, przy
ponownym uruchomieniu wybrany bêdzie tryb
pracy taki, jak przy wczeœniejszym zatrzymaniu
urz¹dzenia. Raz wybrany tryb nie zostanie
zmieniony nawet gdy zmieni siê temperatura w
pomieszczeniu. Je¿eli zajdzie potrzeba zmiany
trybu pracy nale¿y wcisn¹æ przycisk

i wybraæ jedn¹ z kolejnych opcji.

Temperatura
pokojowa przy
rozpoczêciu pracy

Tryby pracy
Powy¿ej 25°C

Ch³odzenie Oko³o 24°C

23-25°C

Osuszanie -

Temperatura
docelowa

Osuszanie Oko³o 24°C

Tryb pracy automatycznej "I FEEL...”



UWAGA!

Je¿eli temperatura otocze-nia jest zbyt wysoka, praca
w trybie ch³odzenia mo¿e byæ uci¹¿liwa dla urz¹dze-nia. Z tego powodu zadana temperatura w
pomieszcze-niu mo¿e nie zostaæ osi¹g-niêta.

(Ogrzewanie): Wystêpuje wy³¹cznie w modelu z pom-p¹ ciep³a.

Wyœwietlacz

Wybór trybu pracy (ch³odzenie, osuszanie, ogrzewanie)

Wybranie trybu ch³odzenia, osuszania lub ogrzewania.
Wybraæ opcjê aby ustawiæ
temperaturê lub kierunek wyp³ywu
powietrza. Wciœnij przycisk ,

Nacisn¹æ przycisk w celu wyb-
rania trybu pracy.

Ka¿de jego przyciœniêcie powoduje prze³¹czenie
trybu pracy w sekwencji: autopraca > ch³o-
dzenie > osuszanie > ogrzewanie.

Pojedyncze wciœniêcie przycisku spowoduje
rozpoczêcie pracy w ostatnio ustawionej opcji.

Wciœnij przycisk ,

Zmiana temperatury

Aby zwiêkszyæ temperaturê,
wciœnij przycisk . Ka¿de
przyciœniêcie spowoduje wzrost
temperatury o 1°C.

Aby zmniejszyæ temperaturê,
wciœnij przycisk . Ka¿de
przyciœniêcie spowoduje obni-
¿enie temperatury o 1°C.

Uwaga: Opcja ogrzewania

Je¿eli klimatyzator zaabsorbuje zbyt du¿o ciep³a
z powietrza, system mo¿e ulec przeci¹¿eniu. Mikroprocesor
zatrzyma wentylator jednostki zewnêtrznej aby uchroniæ go
przed zniszczeniem. Po zatrzymaniu wentylatora jednostka
zewnêtrzna mo¿e pokryæ siê szronem, nie jest to jednak
oznak¹ uszkodzenia klimatyzatora.

Opcja osuszania

Je¿eli temperatura ustawiona jest automatycznie, nie mo¿e
zostaæ zmieniona.



Wybór trybu pracy (ch³odzenie, osuszanie, ogrzewanie)

Dodatkowe ostrze¿enia

Ch³odzenie

1. Zamkn¹æ i zas³oniæ okna. 2. Za³o¿yæ os³ony przeciw-
s³oneczne by zredukowaæ
iloœæ œwiat³a s³onecznego
docieraj¹cego do pomiesz-
cznia.

3 . Umieœc iæ jednos tkê
zewnêtrzn¹ w miejscu nie
nara¿onym na bezpoœred-nie
promieniowanie s³o-neczne.

Poprawa wydajnoœci opcji ch³odzenia

Ogrzewanie

Osuszanie

Temperatura komfortu cieplnego jest inna ni¿ temperatura zewnêtrzna!

Ró¿nica pomiêdzy temperatur¹ ustawion¹ dla trybu ogrzewania a temperatur¹ zewnêtrzn¹ nie
powinna byæ zbyt du¿a. Choæ zale¿na jest od lokalizacji, ustawiona temperatura zawieraæ siê
powinna w granicach 20-24°C.

Maksymalna wilgotnoœæ wzglêdna powietrza zapewniaj¹ca komfort cieplny
wynosi 70%.

Kiedy zawartoœæ pary wodnej w powietrzu jest du¿a (du¿a wilgotnoœæ wzglêdna powietrza), ludzie
czuj¹ dusznoœæ i jest im gor¹co. Wilgotnoœæ zale¿na jest od temperatury i wiatru. Najbardziej
komfortowy przedzia³ wilgotnoœci wzglêdnej to 60-75% dla lata i 55-70% dla zimy.



W y b i e r z o d p o w i e d n i ¹
prêdkoœæ i kierunek wyp³ywu
powietrza.

Regulacja prêdkoœci powietrza i kierunku nadmuchu

Wyœwietlacz

Ka¿de wciœniêcie spowoduje zmianê prêdkoœ-ci
powietrza zgodnie ze schematem:

(ma³a) > (œrednia) > (du¿a) > (auto).

Nacisn¹æ przycisk aby zmieniæ prêdkoœæ
przep³ywu powietrza.

Aby przewietrzyæ ca³y pokój wybraæ nale¿y najwiêksz¹
prêdkoœæ powietrza: . Aby zredukowaæ ha³as mog¹cy
przeszkadzaæ we œnie, wybraæ nale¿y tryb "sen" (zobacz:
str. 21).

Nacisn¹æ przycisk aby zmieniæ kierunek
wyp³ywu powietrza (góra - dó³).

Ka¿dorazowe wciœniêcie spowoduje zmianê k¹ta
nachylenia ³opatek wed³ug schematu:

(1) > (2) > (3) > (4) > (5) > (auto).
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Zalecany kierunek wyp³ywu
powietrza.

Przy pracy ogólnej ustawiæ nale¿y
tryb (auto), przy ch³odzeniu lub
osuszaniu wybraæ nale¿y (1) lub
(2), przy ogrzewaniu wybraæ
nale¿y

(3)~ (5).



Regulacja prêdkoœci powietrza i kierunku nadmuchu

Automatyczna regulacja kierunku wyp³ywu powietrza

1. Ogrzewanie
Kiedy och³adzane powietrze jest zimne, nawiew
bêdzie poziomy.

Nacisn¹æ przycisk , ustawiæ kierunek wyp³ywu powietrza na automatyczny. Opcja
pracy wymusza ustawienie ³opatek tak, ¿eby praca by³a najbardziej wydajna.

Kiedy och³adzane powietrze jest ciep³e, nawiew
bêdzie skierowany w dó³.

2. Ch³odzenie i osuszanie
Powietrze nawiewane jest poziomo.

Regulacji nale¿y dokonaæ przed w³¹cze-
niem urz¹dzenia. Ustawianie kierownicy
podczas pracy urz¹dzenia mo¿e groziæ
zranieniem.

Zmiana kierunku wyp³ywu powietrza w p³aszczyŸnie poziomej.

Po³o¿enie ³opatek nale¿y zmieniaæ rêcznie.



Tryb pracy cichej (SLEEP)

Zastosuj siê do poni¿szych instrukcji

Opcja ta pozwala uzyskaæ cich¹ pracê
urz¹dzenia (np. podczas snu).

Wcisn¹æ przycisk .

Zwolnienie opcji:

Wybierz odpowiedni¹
p rêdkoœæ i k ie runek
wyp³ywu powietrza.

Zmniejszony ha³as powodowany wyp³ywem powietrza
z jednostki wewnêtrznej.
Aby przerwaæ tryb pracy (sen), wcisn¹æ przycisk
.

Ponownie wcisn¹æ przycisk .

Uwaga

Tryb ten powinien byæ u¿ywany w nocy (kiedy
obci¹¿enie cieplne jest mniejsze ni¿ za dnia. Je¿eli tryb
"sen" wybrany zostanie za dnia, temperatura otoczenia
mo¿e okazaæ siê zbyt wysoka, co spowoduje
niemo¿noœæ utrzymania temperatury zadanej.



Tryb pracy z wachlowaniem (SWEEP)

Zastosuj siê do poni¿szych instrukcji.

Zwolnienie opcji:

Po uruchomieniu funkcji
SWEEP, ka¿da czêœæ
pomieszczenia zostanie
przewietrzona.

Wcisn¹æ przycisk podczas pracy urz¹dzenia przy
wybranej pozycji wachlowania. Spowoduje to jej
zatrzymanie.

Ponownie wcisn¹æ przycisk .

Wcisn¹æ przycisk .



Wyœwietlacz

Regulator czasowy (ON. OFF timer)

Ustawienie opcji ON-timer

Ka¿de wciœniêcie przycisku zmienia ustawienie
regulatora zgodnie ze schematem: ON-timer >
> w³¹czenie.

Wcisn¹æ przycisk podczas pracy urz¹dze-
nia, by w³¹czyæ timer (regulator czasowy).

Zwolnienie opcji:

Ustaw czas w³¹czenia/
wy³¹czenia (ON/OFF)
przed snem, powrotem do
domu lub przed wstaniem z
³ó¿ka.

Funkcje ON-timer i OFF-timer mog¹ byæ ³¹czone.
Pierwszeñstwo bêdzie mia³a opcja bli¿sza czasowi
rzeczywistemu. (Oznaczenie wskazuje na
sekwencyjn¹ pracê funkcji ON i OFF-timer.

Ka¿dorazowe wciœniêcie przycisku godzinowego
zmieni ustawienie o 1 h, minutowego zaœ
o 10 min.

Wciœnij przyciski , by ustawiæ rzeczy-
wisty czas.

Wciœnij przycisk w celu wy³¹czenia timera.

Ustawienie opcji OFF-timer

Je¿eli zegar pilota nie zosta³ ustawiony zgodnie
z czasem rzeczywistym, regulator nie bêdzie
pracowa³ w³aœciwie.

Ka¿de wciœniêcie przycisku zmienia ustawienie
regulatora zgodnie ze schematem: OFF-timer >
> wy³¹czenie.

Wciœnij przycisk podczas pracy aby ustawiæ
czas wy³¹czenia urz¹dzenia przez regulator
czasowy.

Ka¿dorazowe wciœniêcie przycisku godzinowego
zmieni ustawienie o 1 h, minutowego zaœ
o 10 min.

U¿yj przycisków aby ustawiæ czas
rzeczywisty w regulatorze czasowym.

Zwolnienie opcji:

Wciœnij przycisk aby wy³¹czyæ timer.

Programowanie regulatora czasowego



Serwis i konserwacja klimatyzatora

Kiedy klimatyzator nie bêdzie u¿ywany
przez d³u¿szy czas:

Uruchom tryb ustawieñ rêcznych
i ustaw najwy¿sz¹ mo¿liw¹ temperaturê.

Uruchom jedynie wentylator na 3-4
godziny, by wysuszyæ wnêtrze
urz¹dzenia.

Wyczyœæ przed
za³o¿eniem

Przed uruchomieniem klimatyzatora:

Wyczyœæ filtry i umieœæ je ponownie we
w³aœciwej pozycji.

Wy³¹cz urz¹dzenie i wyci¹gnij wtyczkê z
gniazdka.

Wloty i wyloty powietrza jednostki
zewnêtrznej i wewnêtrznej nie mog¹ byæ
zas³oniête ani zablokowane.

Wyci¹gnij baterie z pilota. Przewód uziemiaj¹cy nie mo¿e byæ
obluzowany.

Uwaga
Od³¹cz przewód zasilania je¿eli urz¹dzenie nie
bêdzie pracowa³o przez d³u¿szy czas.
Nagromadzony kurz mo¿e spowodowaæ
po¿ar.



Serwis i konserwacja klimatyzatora

Przed rozpoczêciem czyszczenia

Wy³¹cz urz¹dzenie i wyci¹gnij wtyczkê z
gniazdka.

Czyszczenie jednostki wewnêtrznej

Czyœciæ miêkk¹ œciereczk¹.

Uwaga
Wy³¹cz urz¹dzenie i wyjmij wtyczkê
z gniazdka zanim zaczniesz czyœciæ
urz¹dzenie. Szybko obracaj¹ce siê ³opatki
wenty la tora mog¹ spowodo-waæ
obra¿enia cia³a.

N ie u¿ywaæ benzyny, benzenu,
rozpuszczalników, proszków œcier-nych,
detergentów, ani insektycydów itp., gdy¿
u s z k a d z a j ¹ o n e p o w i e r z c h - n i ê
urz¹dzenia.



Potwierdzenie przypuszczalnej awarii oraz analiza

Przed wezwaniem serwisu, sprawdŸ poni¿sze:

Czy bezpiecznik siê
nie przepali³?

Urz¹dzenie nie dzia³a?

Czy ustawiona jest
w³aœciwa tempera-
tura?

Ch³odzenie jest
niewystarczaj¹ce?

Czy nie wyczerpa³y siê
baterie?

Pilot nie dzia³a. Pilot nie
bêdzie dzia³a³, je¿eli nie
znajduje siê w promieniu 6 m
od klimatyzatora.

C z y n i e z o s t a ³ a
aktywowana funkcja
on-timer?

Czy fi l tr nie jest
zabrudzony?

Czy baterie w³o¿one
s¹ prawid³owo?

Czy wloty i wyloty
powie t rza n ie s¹
zas³oniête?

Czy nie w³¹czono
trybu pracy "sen"
w ci¹gu dnia?

SprawdŸ, czy nie zosta³o
odciête zasilanie!

Kl imatyzator zatrzyma³
pracê, wciœnij przycisk
start/stop po przywróceniu
napiêcia w sieci elektrycz-
nej.

Je¿eli powy¿sze czynnoœci nie przynios³y rezultatu, proszê wy³¹czyæ urz¹dzenie
i skontaktowaæ siê z pomoc¹ techniczn¹.



Potwierdzenie przypuszczalnej awarii oraz analiza
Analiza usterek

Urz¹dzenie nie
dzia³a przez trzy
minuty od
wciœniêcia
przycisku start.

Czy wyst¹pi³a usterka? OdpowiedŸ

Powietrze nie jest
nadmuchiwane
natychmiast po
w³¹czeniu trybu
ogrzewania.

Urz¹dzenie
zatrzymuje pracê na
10 minut w trybie
ogrzewania.

Z urz¹dzenia
wydobywa siê
trzaskaj¹cy
dŸwiêk.

W pokoju czuæ
dziwny zapach.

Wentylator
zatrzymuje siê
podczas
osuszania.

Proszê czekaæ cierpliwie. Mikropro-
cesor w ten sposób zabezpiecza
sprê¿arkê.

Dzia³anie to jest celowe. Powietrze
nawiewane bêdzie dopiero, kiedy
uzyska odpowiedni¹ temperaturê.

Odmra¿any jest wymiennik ciep³a
jednostki zewnêtrznej. Proces ten
powinien trwaæ najwy¿ej 10 minut.
(Wymiennik mo¿e zamarzn¹æ, kiedy
temperatura zewnêtrzna jest niska,
a wilgotnoœæ wzglêdna wysoka.

DŸwiêk spowodowany jest rozsze-
rzaniem siê i kurczeniem frontowego
panelu urz¹dzenia w konsekwencji
zmian temperatury.

Klimatyzator absorbuje pleœniowe
zapachy ze œcian, dywanów, mebli
i ubrañ.

Gdy woda odparowuje z powierzchni
wymiennika ciep³a, podnosi siê
temperatura nawiewanego powietrza.
Aby zapobiec podniesieniu siê
temperatury w pomieszczeniu, nawiew
powietrza przez jednostkê wewnêtrzn¹
zostaje wstrzymany.



Potwierdzenie przypuszczalnej awarii oraz analiza
Analiza usterek

S³ychaæ dŸwiêk
p³yn¹cej wody.

Czy wyst¹pi³a usterka? OdpowiedŸ

Kierunek wylotu
powietrza zmieni³ siê
automatycznie
podczas pracy
urz¹dzenia.

DŸwiêk
przypominaj¹cy
klikniêcie
w jednostce
wewnêtrznej.

Jednostka
wewnêtrzna
wydaje sycz¹cy
odg³os.

Z jednostki
zewnêtrznej
cieknie woda.

Jest to dŸwiêk rozprzestrzeniaj¹-cego
siê w kl imatyzatorze czynnika
ch³odniczego.

Po godzinnym nawiewie pionowym
podczas pracy w trybie osuszania
i ch³odzenia, kierownice powietrza
ustawiaj¹ siê w pozycji poziomej, by
zapobiec kapaniu.

Je¿eli temperatura nawiewu jest
podczas ogrzewania lub rozmra¿a-nia
zbyt niska, kierownice automa-tycznie
ustawi¹ siê poziomo.

Jest to dŸwiêk w³¹czania siê lub
wy³¹czania wentylatora lub sprê¿arki.

Jest to odg³os czynnika ch³odnicze-go
przep³ywaj¹cego wewn¹trz urz¹dzenia.

Podczas ch³odzenia wystêpuje
kondensacja wilgoci na przewodach i
ich po³¹czeniach.
Podczas ogrzewania i odszraniania
topi siê lód.

Podczas ogrzewania na wymienniku
ciep³a skrapla siê para wodna.

Jest to dŸwiêk nagromadzonej wody
kapi¹cej na wymiennik ciep³a.

S¹ to odg³osy szronu topniej¹cego na
wymienniku ciep³a.



Instrukcja monta¿u

Lokalizacja jednostki wewnêtrznej

Szkic instalacji
Wyp³yw powietrza nie mo¿e byæ zablokowany.
Sch³odzone powietrze powinno docieraæ do ka¿dego miejsca
w pomieszczeniu.
Maksymalna odleg³oœæ pomiêdzy jednostk¹ wewnêtrzn¹
i zewnêtrzn¹ wynosi 15 m. Odleg³oœæ w pionie wynosi 5 m.
Aby zapobiec powstawaniu wibracji, montowaæ na mocnej
œcianie.
Zapobiegaæ bezpoœredniemu promieniowaniu s³onecznemu.
Umo¿liwiæ swobodny odp³yw kondensatu.
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ponad 20 cm

ponad 20 cm

ponad 300 cm

Nie nale¿y przejmowaæ siê silnym wiatrem.
Instalowaæ w miejscu przewiewnym, ma³o zapylonym, zapobiegaæ
bezpoœredniemu nas³onecznieniu.
Upewnij siê, ¿e ha³as towarzysz¹cy pracy urz¹dzenia i powietrze
wydmuchiwane z jednostki zewnêtrznej nie bêdzie przeszkadzaæ
s¹siadom.
Aby zapobiec ha³asowi i wibracji, zamontowaæ urz¹dzenie
stabilnie na stela¿u.
Unikaæ miejsc nara¿onych na wyciek palnych gazów.
Jednostka musi byæ zamocowana sztywno i stabilnie,
szczególnie, je¿eli znajdowaæ siê bêdzie na du¿ej wysokoœci.

Lokalizacja jednostki zewnêtrznej

Akcesoria monta¿owe

Akcesoria przy³¹czeniowe

Uwaga!

P³ytka monta¿owa

Wkrêty ST4X25

Rozszerzalna zatyczka gumowa (nie zawarta w kompl. monta¿.)

Ko³ki rozporowe (nie zawarte w komplecie monta¿owym)

Uchwyt pilota

Wkrêty ST3.5X16 (nie zawarte w komplecie monta¿owym)

Baterie

Pilot

Pokrycie papowe (nie zawarte w komplecie monta¿owym)

Rura ³¹cz¹ca

Taœma ³¹cz¹ca

Klamra

GwóŸdŸ cementowy

Przewód skroplin

Przykrycie dziur w œcianie

Nakrêtka

Przewód ³¹cz¹cy

U¿ytkownik nie powinien instalowaæ urz¹dzenia
w³asnorêcznie ani zlecaæ tego niewykwalifikowanym
osobom. Firma nie ponosi odpowiedzialnoœci
serwisowej, je¿eli monta¿ nie by³ przeprowadzony
przez wykwalifikowanych techników.

Je¿eli pomiêdzy tyln¹ œciank¹
jednostki zewnêtrznej a œcian¹
pozostawiono mniej ni¿ 40-50 cm,
lewa strona urz¹dzenia musi byæ
ca³kowicie ods³oniêta.
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Instrukcja monta¿u

1. Monta¿ jednostki wewnêtrznej

Upewnij siê, ¿e jednostka zasilana bêdzie z tego samego Ÿród³a, co klimatyzator. �ród³o to
przeznaczone musi byæ do wy³¹cznego u¿ytku urz¹dzenia.
Przewód cieczy i gazu musi byæ zaizolowany termicznie odpowiednim materia³em.
Uwaga do Dyrektywy 89/336/EEC dotycz¹cej EMC (kompatybilnoœci elektromagnetycznej)

Aby nie dopuœciæ do wra¿enia migotania podczas uruchamiania sprê¿arki (Proces Techniczny)
i niekorzystnych wp³ywów wywo³ywanych przez drugie harmoniczne sprê¿arki, stosuje siê nastêpuj¹ce
warunki instalacyjne:

1. Pod³¹czenie zasilania klimatyzatora musz¹ byæ dokonywane na rozdzielnicy g³ównej.
Rozdzielnica ta musi mieæ ma³¹ impedancjê. Normalnie, wymagana impedancja jest osi¹gana przy
punkcie zadzia³ania uk³adu bezpiecznikowego 32A.

2. Do tej linii zasilania nie mo¿na pod³¹czaæ ¿adnego innego sprzêtu.
3. Odnoœnie szczegó³owego przyjêcia instalacji, odwo³aj siê do kontraktu ze swoim dostawc¹

energii elektrycznej (Zak³adem Energetycznym) i sprawdŸ, czy ograniczenia maj¹ zastosowanie do
wyrobów takich, jak pralki, klimatyzatory lub piece elektryczne.

4. Odnoœnie szczegó³ów zasilania klimatyzatora, odsy³amy do tabliczki znamionowej wyrobu.
5. We wszelkich innych kwestiach skontaktuj siê ze swoim dostawc¹.

Monta¿ rozpocz¹æ nale¿y od p³ytki monta¿owej.

1. Montowaæ bezpoœrednio na œcianie

• Wybierz wzmocnion¹ czêœæ œciany (np. s³up),. aby jednostka wewnêtrzna zamontowana by³a
bezpiecznie.
• Przed zabezpieczeniem p³ytki monta¿owej upewnij siê, ¿e znajduje siê ona na odpowiedniej
wysokoœci.

Najpierw wybierz
wzmocnione miejsca
w œcianie, upewnij siê, ¿e
p³ytka monta¿owa jest na
w³aœciwej wyso-koœci
zanim zostanie
zabezpieczona.

2. Wiercenie otworów w œcianie

• Wywieræ otwór przy pomocy wiert³a udarowego 65.Ø

strona
wewnêtrzna

strona
zewnêtrzna

Uwaga: wierciæ od strony wewnêtrznej do zewnêtrznej pomieszczenia z 5° pochyleniem wiert³a.



Instrukcja monta¿u

Przygotowanie do monta¿u jednostki wewnêtrznej.

Przytrzymaj koñcówkê rury i wyci¹gnij j¹.

rura

Kszta³towanie rury Nawijanie taœmy izolacyjnej

jednostka
wewnêtrzna

rura spustowa
kondensatu

klamra

Monta¿ klamry przewodu

Klamra s³u¿y dociœniêciu rury do klimatyzatora (je¿eli urz¹dzenie uleg³o
przesuniêciu, zapobiega ona wyrwaniu przewodu). Klamrê na³o¿yæ nale¿y dopiero
po owiniêciu rury taœm¹.

Zawieœ górn¹ czêœæ jednostki wewnêtrznej na uchwycie p³ytki monta¿owej
i dociœnij jego doln¹ czêœæ tak, aby wisia³a pewnie i bezpiecznie.

Monta¿ jednostki wewnêtrznej

Nie zginaæ rury skroplin w sposób uniemo¿liwiaj¹cy ich swobodne sp³yniêcie
(rys. 1). Rura powinna byæ prosta i u³o¿ona poziomo (rys. 2).

Rys. 1 Rys. 2

Owiñ taœm¹ rurê na d³ugoœci
odpowiadaj¹cej przejœciu przez
œcianê. Przewód elektryczny owin¹æ
taœm¹ razem z rur¹.
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2. Monta¿ pilota

Instalacja baterii

bateria

os³ona

Monta¿ na œcianie lub s³upie

Zdejmij os³onê z tylnej czêœci pilota, w³ó¿ dwie baterie "paluszki" z zachowaniem w³aœciwej polaryzacji.

Je¿eli jest to mo¿liwe, u¿ywaj pilota.
W przypadku gdy pilot podczas u¿ytkowania umieszczony ma byæ w swoim uchwycie, upewnij siê,
sygna³ bêdzie swobodnie odbierany przez jednostkê wewnêtrzn¹.
Nie nale¿y montowaæ uchwytu na œcianach o zbyt s³abej konstrukcji.

œruba

uchwyt pilota
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3. £¹czenie rur

strona
wewnêtrzn

Aby zapobiec dostawaniu siê kurzu, piasku itp. do koñcówki rury, zabezpiecz j¹ taœm¹.

Przygotowanie

strona
zewnêtrzna

(ciecz)

strona
zewnêtrzna

(gaz)

Odkrêæ nakrêtki ze sto¿kowo zakoñczonych koñcówek rur w jednostce wewnêtrznej
i zewnêtrznej. Usuñ zaœlepki.

Po³¹czenie

strona
wewnêtrzna
(gaz, ciecz)

strona
zewnêtrzna

(ciecz)

strona
zewnêtrzna

(gaz)

Przewody cieczy i gazu
nale¿y po³¹czyæ jedno-
czeœnie.
Para si³:
Ciecz............37 N*m
Gaz..............73 N*m

Po³¹cz dok³adnie czêœci instalacji gazu i cieczy z u¿yciem si³
takich, jak w przypadku jednostki wewnêtrznej.

Uzyskiwanie
pró¿ni w uk³adzie

U¿ycie pompy pró¿niowej

1. Dokrêciæ nakrêtkê na wewnêtrznym i zewnêtrznym
przewodzie celem unikniêcia przecieku.

2. Rysunek z prawej strony ukazuje prawid³owe po³¹czenie
zaworu odcinaj¹cego, przewodu do uzupe³niania gazu,
zaworu mieszaj¹cego i pompy pró¿niowej.

3. Otwórz ca³kowicie zawór mieszaj¹cy i odczekaj przynajmniej
15 minut. Upewnij siê, ¿e wakuometr wskazuje -76 cm Hg.

4. Po uzyskaniu pró¿ni otwórz wszystkie zawory odcinaj¹ce
(cieczowe i gazowe) kluczem imbusowym.

5. SprawdŸ po³¹czenia jednostki wewnêtrznej i zewnêtrznej by
upewniæ siê, czy nie ulatnia siê gaz (za pomoc¹ testera
halogenowego lub wody z myd³em).

Zdejmij os³ony zaworów gazu i cieczy przed rozpoczêciem pracy
i na³ó¿ je ponownie po jej zakoñczeniu (gaz mo¿e wyciekaæ).

zawór
odcinaj¹cy

(ciecz)
pomocnicze
przy³¹cze

gazu

zawór
odcinaj¹cy

(gaz)

mano-wakuometr
zawór

mieszaj¹cy

zawór HP
gazowy

przewód do
nape³niania

zawór LP
gazowy

przewód do
nape³niania

-76 mm Hg

Btu/h

7000-9000

11000-18000

22000-25000

Œrednica przewodu cieczy

1/4”

1/4”

3/8”

Œrednica przewodu gazu

3/8”

1/2”

5/8”
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Po wykonaniu po³¹czenia rur nale¿y postêpowaæ zgodnie z poni¿sz¹ instrukcj¹.

Opró¿nianie jednostki zewnêtrznej z czynnika ch³odniczego

Otworzyæ do po³owy
kluczem Allena

O
bi
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ci
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zy
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bi
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ga

zu

Wcisn¹æ pomocniczy
upust gazowy za
pomoc¹ klucza Allena
i przytrzymaæ przez 6-8
sekund, aby roz³adowaæ
system.

Otworzyæ zawory
odcinaj¹ce cieczy
i gazu.

Upewnij siê, ¿e zawory
jednostki zewnêtrznej s¹
szczelne i nie ma
wycieku gazu.

Nape³nianie systemu
czynnikiem ch³odniczym
i jego opró¿nianie

Klimatyzator nape³niany jest czynnikiem ch³odniczym na 5-cio metrowej d³ugoœci przewodów. Je¿eli
d³ugoœæ przewodów zosta³a zmieniona, nale¿y nape³niæ klimatyzator wed³ug potrzeby.

Je¿eli rura jest d³u¿sza ni¿ 5 metrów, nale¿y dodaæ czynnika jak nastêpuje: 10 g/m (je¿eli
urz¹dzenie spe³nia tylko funkcjê ch³odzenia) lub 20 g/m (dla pompy ciep³a) dla ka¿dego dodatkowego
metra.
Przyk³ad: W przypadku 10 metrowej rury nale¿y przyj¹æ nastêpuj¹c¹ iloœæ czynnika:

(10 m - 5 m) x 10 g/m = 50 g (tylko w opcji ch³odzenia) lub
(10 m - 5 m) x 20 g/m = 100 g (pompa ciep³a).

Je¿eli rura jest krótsza ni¿ 5 metrów, nale¿y odj¹æ czêœæ czynnika jak nastêpuje: 10 g/m
(je¿eli urz¹dzenie spe³nia tylko funkcjê ch³odzenia) lub 20 g/m (dla pompy ciep³a) dla ka¿dego metra
poni¿ej d³ugoœci 5 m.
Dodatkowe roz³adowanie czynnika: roz³adowanie przez 8 sekund z prêdkoœci¹ roz³adowywania 5g/s.
Przyk³ad: Przewód ma 2 metry d³ugoœci. Czas roz³adowania czynnika:
8 s + 20 g/m x (5 m - 2 m)/ 5 g/s = 20 s (w przypadku pompy ciep³a).

Instalacja 1.

Instalacja 2.

Izolacja termiczna z³¹czy

Wykoñczenie i mocowanie

Taœma
izolacyjna
z PCV.

Po³¹cz koñcówkê z materia³em
termoizolacyjnym w jednostce
wewnêtrznej i zaœlep koñcówkê
taœm¹ izolacyjn¹.

widok
z przodu

rura

taœma izolacyjna

przewód elektryczny

rura spustowa skroplin

Owiñ rurê taœm¹
izolacyjn¹ i ukszta³tuj
j¹ odpowiednio.
Przymocuj rurê œciœle
do œciany.

œruba
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W celu połączeń elektrycznych jednostek tylko z opcją chłodzenia należy zastosować poniższy diagram.

Schemat elektryczny

Czerwony Pomarańczowy

Niebieski Niebieski 
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Kondensator wentylatora
jednostki zewnÍtrznej

Zawór zwrotny
elektromagnetyczny

Przewody
podłączeniowe

Kondensator 
sprężarki

Sprężarka
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W celu połączeń elektrycznych jednostek z opcją ogrzewania należy zastosowć poniższy diagram.
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jednostka wewnêtrzna

jednostka zewnêtrzna

syfon

nie wiêcej
ni¿ 5

metrów

rura
D³ugoœæ rury nie
mo¿e przekraczaæ
10 m.

nie wiêcej
ni¿ 5

metrów

1.Nabywca klimatyzatora nie powinien serwisowaæ go w³asnorêcznie, ani zlecaæ napraw osobom
niewykwalifikowanym. Nale¿y wezwaæ pomoc techniczn¹ zarówno do napraw, jak i konserwacji urz¹dzenia.
Wy³¹cznie pracownicy pomocy technicznej wyposa¿eni s¹ w szczegó³ow¹ instrukcjê monta¿ow¹
i konserwacyjn¹.

2. W przypadku uszkodzenia kabla zasilaj¹cego, skontaktuj siê z pomoc¹ techniczn¹.
3. Schematyczne rysunki jednostki zewnêtrznej i wewnêtrznej s¹ do nich odpowiednio za³¹czone.
4. Je¿eli przewód zasilaj¹cy jest uszkodzony i jego wymiana wymaga specjalistycznych narzêdzi, musi on byæ

wymieniony przez producenta, autoryzowanego serwisanta lub inn¹ upowa¿nion¹ do tego osobê.
5. Urz¹dzenie nie mo¿e byæ montowane w pralni.
6. Jednostka wewnêtrzna nie mo¿e byæ montowana wy¿ej ni¿ 2-3 metry ponad pod³og¹.
7. Urz¹dzenie musi byæ tak zamontowane, ¿eby wtyczka by³a ³¹two dostêpna.
8. Uwaga:
- maksymalna d³ugoœæ rur dla tego modelu klimatyzatora wynosi 10 metrów;
- maksymalna pionowa odleg³oœæ pomiêdzy jednostk¹ wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹ nie mo¿e przekraczaæ 5 m;
- je¿eli jednostka zewnêtrzna umieszczona jest wy¿ej ni¿ jednostka wewnêtrzna, nale¿y wykonaæ syfon

w dolnej czêœci ruroci¹gu.

Dodatkowe wyjaœnienia




