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Uwaga: 

 
Na wyrobie 

umieszczony jest 
ten symbol. 
Oznacza, że 

produkty elektryczne 
i elektroniczne nie 

mogą być 
likwidowane 

wspólnie z odpadem 
komunalnym, należy 

je przekazać do 
specjalistycznego 

punktu zbioru. 

A. Informacje dotyczące likwidacji dla użytkowników prywatnych 

1. W Unii Europejskiej 

Uwaga: Tego urządzenia nie należy likwidować wspólnie z odpadem 
komunalnym! 

Zgodnie z nową dyrektywą UE, która określa prawidłowy sposób odbioru 
zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, ich 
zagospodarowania i recyklingu, należy zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne likwidować osobno. 

Po wprowadzeniu dyrektywy w krajach wspólnoty UE obecnie mogą 
gospodarstwa domowe oddawać swoje zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne bezpłatnie w określonych punktach zbioru*. 

W niektórych krajach* można zużyte urządzenia oddawać bezpłatnie 
także u wyspecjalizowanego sprzedawcy, jeżeli dokonany zostanie zakup 
porównywalnego nowego urządzenia. 

*) Szczegóły do uzyskania w urzędach samorządowych. 

Jeżeli zużyte urządzenie elektryczne i elektroniczne zawiera baterie lub 
akumulatory, należy je wyjąć i zlikwidować oddzielnie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami lokalnymi. 

Prawidłowa likwidacja działa na rzecz prawidłowego zbioru zużytych 
urządzeń, ich zagospodarowania i ich użytkowania. Fachowa likwidacja 
zapobiega szkodliwemu oddziaływaniu na środowisko naturalne i 
zdrowie. 

2. W innych krajach nie należących do UE 

Informacje dotyczące likwidacji niniejszego urządzenia należy pozyskać 
we właściwym urzędzie administracji samorządowej. 

B. Informacje dotyczące likwidacji dla użytkowników przemysłowych 

1. W Unii Europejskiej 

Jeżeli urządzenie to było użytkowane dla celów zarobkowych a obecnie 
ma nastąpić jego likwidacja: 

Należy zwrócić się do wyspecjalizowanego sprzedawcy, który udzieli 
informacji o zwrocie produktu. Możliwe, że odbiór i recykling będzie 
płatny. Małe wyroby (i niewielkie ilości) może nie będą podlegać opłacie.  

2. W innych krajach nie należących do UE 

O prawidłowym sposobie likwidacji należy poinformować się w urzędzie 
samorządowym. 

 
 
 

 
 
 
 
Dziękujemy za dokonanie zakupu tego produktu. Aby właściwie obchodzić się z klimatyzatorem, 
należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i następnie starannie ją przechować. 
 

 

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi 
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ISTOTNA UWAGA: 
Przed przystąpieniem do instalowania i użytkowania nowego klimatyzatora należy dokładnie 
zapoznać się z niniejszą instrukcją. Instrukcję należy starannie przechować dla potrzeby kolejnego 
wykorzystania. 
Urządzenia nie powinny obsługiwać osoby (włącznie z dziećmi), które mają obniżone zdolności 
fizyczne lub psychiczne lub nie posiadają wystarczającego zasobu informacji i doświadczenia, nie 
pozostają pod bezpośrednim nadzorem lub nie są pouczone w zakresie obsługi urządzenia przez 
osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. 
Do obsługi urządzenia nie należy dopuszczać dzieci. 
Jeżeli wystąpi konieczność przeprowadzenia instalacji, przemieszczenia lub naprawy 
klimatyzatora, należy najpierw skontaktować się ze sprzedawcą lub miejscowym zakładem 
naprawczym. Klimatyzator musi być instalowany , przemieszczany lub naprawiany tylko przez 
zakład posiadający autoryzację. W przeciwnym wypadku może dojść do wystąpienia znaczących 
szkód, zranienia lub nawet śmierci. 

Pasmo częstotliwości, w którym pracuje urządzenie radiowe: 2400MHz-2483.5MHz 

Maksymalny poziom mocy pożądanych częstotliwości przenoszony w zakresie częstotliwości 
(zakresach), w którym pracuje urządzenie radiowe: 20 dB 

 

 

INFORMACJE PODSTAWOWE 

Objaśnienie symboli 

 

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

 
 

Oznacza sytuacje niebezpieczne. Jeżeli nie 
zapobiegnie się im, mogą spowodować wypadek 
śmiertelny lub poważne zranienie.  

 

   

 OSTRZEŻENIE 
 
 

Oznacza sytuacje niebezpieczne. Jeżeli nie 
zapobiegnie się im, mogą spowodować wypadek 
śmiertelny lub poważne zranienie.  

 

   

 UWAGA 
 
 

Oznacza sytuacje niebezpieczne. Jeżeli nie 
zapobiegnie się im, mogą spowodować lekkie lub 
średnie zranienie.  

 

   

UWAGA 
 
 

Oznacza informacje ważne. Brak ich respektowania 
może doprowadzić do powstania szkody materialnej. 
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 Oznacza zagrożenie, należące do kategorii 
OSTRZEŻENIE. 

 
 

 
Urządzenie napełnione jest palnym chłodziwem R32. 

 
Przed przystąpieniem do użytkowania należy zapoznać się z 
instrukcją obsługi. 

 
Przed przystąpieniem do instalacji urządzenia należy zapoznać 
się z instrukcją obsługi. 

 
Przed przystąpieniem do naprawy urządzenia należy zapoznać 
się z instrukcją serwisową. 
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Chłodziwo 

 W celu zapewnienia działania klimatyzatora w układzie cyrkuluje specjalny 
rodzaj chłodziwa. Zastosowane chłodziwo to fluorek R32, który jest 
oczyszczony. Chłodziwo jest palne i bezwonne. W razie wycieku, może w 
określonych warunkach wybuchnąć. Palność chłodziwa jest bardzo mała. 
Zapala się tylko w kontakcie z płomieniem. 

 W porównaniu ze zwykłymi chłodziwami R32 jest chłodziwem, które nie 
zanieczyszcza środowiska naturalnego i nie uszkadza warstwy ozonowej. 
Cechuje je również niski efekt cieplarniany. R32 ma bardzo dobre 
właściwości termodynamiczne. Dzięki temu można osiągnąć naprawdę dużą 
sprawność energetyczną. Dlatego urządzenie wymaga mniejszej ilości 
chłodziwa. 

 

 OSTRZEŻENIE: 

 Dla przyspieszenia procesu odmrażania lub przy czyszczeniu nie używać 
żadnych innych środków, niż środków zalecanych przez producenta. Jeżeli 
urządzenie wymaga naprawy, należy zwrócić się do najbliższego 
autoryzowanego zakładu serwisowego. Naprawy wykonywane przez osoby 
nie posiadające właściwych kwalifikacji mogą być niebezpieczne. 
Urządzenie może być instalowane w pomieszczeniu, w którym nie występuje 
trwałe zagrożenie zapłonu substancji łatwopalnych (np. otwarty płomień, 
pracujący palnik gazowy lub grzałka elektryczna o rozgrzanych spiralach). 
Urządzenia nie należy demontować i nie spalać. 

 Urządzenie należy instalować, użytkować lub składować w pomieszczeniu o 
powierzchni posadzki powyżej X m

2
. (Wielkość powierzchni X patrz "Tabela 

A" w części "Bezpieczne postepowanie z łatwopalnym chłodziwem".) 

 Urządzenie napełnione jest palnym chłodziwem R32. Przy naprawach 
stosować się do instrukcji producenta. Należy pamiętać, że chłodziwo jest 
bezwonne. Należy zapoznać się z treścią specjalistycznej instrukcji. 
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Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 

 OSTRZEŻENIE 

Eksploatacja i konserwacja 

 Urządzenie to mogą obsługiwać dzieci w wieku powyżej 8 lat lub osoby które 
mają obniżone zdolności fizyczne lub psychiczne lub nie posiadają 
wystarczającego zasobu informacji i doświadczenia, jeżeli pozostają pod 
bezpośrednim nadzorem lub zostały pouczone w zakresie obsługi 
urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo i są 
świadome zagrożeń. 

 Nie pozwalać dzieciom na wykorzystywanie urządzenia do zabawy. 

 Czyszczenia i konserwacji nie mogą wykonywać dzieci pozostające bez 
nadzoru. 

 Do podłączenia klimatyzatora nie stosować przedłużacza z kilkoma 
gniazdami wtykowymi lub adapterem. W przeciwnym wypadku może dojść 
do powstania pożaru. 

 Przed przystąpieniem do czyszczenia odłączyć klimatyzator od zasilania. W 
przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym. 

 Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez 
producenta, autoryzowany zakład naprawczy lub osobę posiadającą 
wymagane uprawnienia, aby zapobiec ewentualnym zagrożeniom. 

 Nie myć klimatyzatora wodą, możliwość porażenia prądem elektrycznym. 

 Nie pryskać wodą na jednostkę wewnętrzną. W przeciwnym wypadku może 
dojść do porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia klimatyzatora. 

 Po wyjęciu filtra nie dotykać żeber wymiennika - ostre krawędzie. Nie suszyć 
filtra nad ogniem lub przy użyciu suszarki do włosów, może to spowodować 
zdeformowanie filtra lub pożar. 

 Prace konserwacyjne muszą być wykonywane przez pracowników 
posiadających właściwe przygotowanie zawodowe. W przeciwnym wypadku 
może skutkować to wypadkiem lub spowodować szkody materialne. 

 Nie należy naprawiać klimatyzatora we własnym zakresie. W przeciwnym 
wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia 
klimatyzatora. Jeżeli potrzebna jest naprawa klimatyzatora, należy 
skontaktować się ze sprzedawcą. 

 Nie wkładać palców ani innych przedmiotów w otwory doprowadzania lub 
wydmuchu powietrza. W przeciwnym wypadku może skutkować to 
wypadkiem lub uszkodzeniem klimatyzatora. 

 Nie blokować doprowadzenia lub odprowadzenia powietrza. Mogłoby to 
skutkować uszkodzeniem klimatyzatora. 
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 Chronić pilot przed kontaktem z wodą, woda może uszkodzić pilot.                                       
Jeżeli wystąpią poniżej opisane stany, natychmiast należy wyłączyć 
klimatyzator i odłączyć od zasilania. Następnie należy zwrócić się do 
sprzedawcy lub zakładu serwisowego w sprawie przeprowadzenia 
naprawy. 

 Przewód zasilania grzeje się lub jest uszkodzony. 

 Obce dźwięki podczas pracy. 

 Bezpiecznik często wyłącza się. 

 Z klimatyzatora czuć zapach spalenizny. 

 Z jednostki wewnętrznej wycieka chłodziwo. 

 Użytkowanie klimatyzatora w niewłaściwych warunkach może spowodować 
awarię, porażenie prądem elektrycznym lub pożar. 

 Przy włączaniu lub wyłączaniu urządzenia za pomocą wyłącznika 
bezpieczeństwa nacisnąć ten przycisku używając przedmiotu wykonanego z 
materiału nieprzewodzącego prąd elektryczny. Nie używać przedmiotów 
metalowych. 

 Nie wchodzić na panel górny jednostki zewnętrznej, nie układać na nim 
przedmiotów ciężkich. Mogłoby to spowodować uszkodzenie urządzenia lub 
stać się przyczyną wypadku. 

 

Instalowanie 

 Prace instalacyjne muszą być wykonywane przez pracowników 
posiadających właściwe przygotowanie zawodowe. W przeciwnym wypadku 
może skutkować to wypadkiem lub uszkodzeniem klimatyzatora. 

 Przy instalacji urządzenia należy stosować się do wymogów norm i 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa. 

 Skorzystać z oddzielnego obwodu zasilania i zabezpieczenia o wymaganych 
na zasadzie odpowiadających przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
parametrach. 

 Zainstalować zabezpieczenie. W przeciwnym wypadku może dojść do 
uszkodzenia urządzenia. Przy stałym podłączeniu do instalacji elektrycznej, 
do wyłączania klimatyzatora musi być zastosowany wyłącznik, który odłącza 
wszystkie bieguny a jego styki w stanie wyłączonym są od siebie oddalone o 
minimum 3 mm. 

 Przy wyborze zabezpieczenia należy uwzględnić parametry klimatyzatora. 
Zabezpieczenie powinno chronić przed prądem nadmiernym (zwarciem) i 
przeciążeniem. 

 Klimatyzator powinien być prawidłowo uziemiony. Nieprawidłowe uziemienie 
może spowodować porażenie prądem elektrycznym. 
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 Nie używać nieodpowiedniego przewodu zasilającego. 

 Sprawdzić, czy zasilanie spełnia wymogi klimatyzatora. Niestabilne zasilanie 
lub nieprawidłowe podłączenie może być przyczyną awarii. Przed 
przystąpieniem do użytkowania klimatyzatora należy zainstalować właściwe 
przewody zasilające. 

 Podłączyć właściwie przewód fazowy, zerowy i uziemiający gniazda 
elektrycznego. 

 Przed przystąpieniem do pracy na urządzeniu elektrycznym należy odłączyć 
zasilanie. 

 Nie podłączać do zasilania przed zakończeniem prac instalatorskich. Jeżeli 
przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez 
producenta, autoryzowany zakład naprawczy lub osobę posiadającą 
wymagane uprawnienia, aby zapobiec ewentualnym zagrożeniom. 

 Temperatura w układzie chłodzenia może być wysoka. Przewód zasilający 
należy umieścić we właściwej odległości od rurek przewodzących chłodziwo. 

 Urządzenie należy instalować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi normami 
i przepisami. 

 Instalację mogą przeprowadzać tylko pracownicy posiadający wymagane 
uprawnienia zgodne z obowiązującymi normami i przepisami. 

 Klimatyzator jest urządzeniem elektrycznym klasy I. Musi być prawidłowo 
uziemiony zgodnie z wymogami obowiązujących norm. Podłączenia 
uziemienia musi dokonać pracownik posiadający odpowiednie uprawnienia. 
Zapewnić stałą kontrolę działania uziemienia, w przeciwnym przypadku 
może dojść do porażenia prądem elektrycznym. 

 Przewód żółtozielony w urządzeniu jest przewodem uziemiającym, którego 
nie można użyć do innych celów. 

 Oporność uziemienia musi spełniać wymogi obowiązujących norm 
elektrotechnicznych. 

 Urządzenie musi być umieszczone w miejscu z łatwym dostępem do 
gniazda elektrycznego. 

 Wszystkie przewody w jednostce wewnętrznej i zewnętrznej musi podłączać 
pracownik posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe. 

 Jeżeli długość przewodu zasilającego jest niewystarczająca, należy zwrócić 
się do dostawcy o dostawę nowego przewodu o wymaganej długości. 
Łączenie przewodów jest niedozwolone. 

 Jeżeli klimatyzator jest podłączany do zasilania za pomocą wtyczki, wtyczka 
po zakończeniu instalowania powinna być łatwo dostępna. 

 Przy klimatyzatorze bez wtyczki, w obwodzie musi być zainstalowany 
wyłącznik (odłącznik) lub zabezpieczenie. 
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 Jeżeli konieczne jest przemieszczenie klimatyzatora, prace te może 
wykonywać tylko pracownik posiadający właściwe uprawnienia. W 
przeciwnym wypadku może skutkować to wypadkiem lub uszkodzeniem 
klimatyzatora. 

 Należy wybrać miejsce pozostające poza zasięgiem dzieci i oddalone od 
zwierząt i roślin. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa jest to konieczne, 
należy jednostkę ogrodzić. 

 Jednostka wewnętrzna powinna być zainstalowana w pobliżu ściany. 
Instrukcję instalacji i użytkowania tego produktu udostępnia producent. 

 
 

Zakres temperatury roboczej 

 

 Wewnątrz DB/WB (°C) Na zewnątrz DB/WB (°C) 

Chłodzenie 
maksymalne 

32/23 43/26 

Grzanie maksymalne 27/– 24/18 

UWAGA: 

 Zakres temperatury roboczej (temperatura na zewnątrz) dla jednostki 
przeznaczonej tylko do chłodzenia wynosi -15°C do +43°C, dla jednostki z 
funkcją pompy cieplnej wynosi -15°C do +43°C. 
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Nazwy części 

Jednostka wewnętrzna 

 
 

UWAGA: 

Produkt faktyczny może mieć inny wygląd niż przedstawiony na ilustracji 
powyżej. Postępować zgodnie z modelem faktycznym.) 
 

Doprowadzenie powietrza  

Panel  

Filtr 

Przycisk wyłącznika awaryjnego 

(Wygląd lub umiejscowienie zestawu wskaźników może różnić 
się od prezentowanych na ilustracji. Postępować zgodnie z 
modelem faktycznym.) 

Pilot 

Pozioma przesłona kierunkowa  

Wydmuch powietrza 
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Jednostka zewnętrzna  

 
 

UWAGA: 

Produkt faktyczny może mieć inny wygląd niż przedstawiony na ilustracji 
powyżej. Postępować zgodnie z modelem faktycznym.) 
 

Doprowadzenie powietrza  

Wydmuch powietrza 

Przewód zasilający 
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Wyświetlacz 

 

(Wygląd lub umiejscowienie zestawu wskaźników może różnić się od prezentowanych na 
ilustracji. Postępować zgodnie z modelem faktycznym.) 

Dla określonego modelu Dla określonego modelu 

Wskaźnik 
chłodzenia 

Wskaźnik 
zasilania 

Okienko 
odbiornika 

Wskaźnik 
grzania 

Wskaźnik 
temperatury 

Wskaźnik 
osuszania 

Zestaw 
wskaźników 

Wskaźnik 
temperatury 

Wskaźnik 
chłodzenia 

Wskaźnik 
zasilania 

Okienko 
odbiornika 

Wskaźnik 
grzania 

Wskaźnik 
temperatury 

Wskaźnik 
osuszania 

Kolorowy wskaźnik LED trybu: 

Biały (W): Tryb Chłodzenie  

Czerwony (R): Tryb Grzanie  

Zielony (G): Tryb Osuszanie  

Wskaźnik 
zasilania 

Okienko 
odbiornika 

Zestaw 
wskaźników 

Kolorowy wskaźnik LED włączenia: 
Zielony: włączone 
Czerwony: wyłączony 

Okienko 
odbiornika 

Wskaźnik 
temperatury 

Zestaw 
wskaźników 

Wskaźnik 
chłodzenia 

Wskaźnik 
zasilania 

Okienko 
odbiornika 

Wskaźnik 
grzania 

Wskaźnik 
osuszania 

Zestaw 
wskaźników 

Okienko 
odbiornika 

Wskaźnik 
temperatury 

Zestaw 
wskaźników 

Kolorowy wskaźnik LED trybu: 

Biały (W): Tryb Chłodzenie  

Czerwony (R): Tryb Grzanie  

Pomarańczowy (O): Tryb Osuszanie  

Kolorowy wskaźnik LED włączenia: 
Zielony: włączone 
Czerwony: wyłączony 

Wskaźnik 
temperatury 
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STEROWANIE 

Przyciski pilota 

 

 
Przycisk ON/OFF 
(Włączony/Wyłączony) 

 Przycisk Mode (Tryb pracy) 

 Przycisk FAN (Wentylator) 

 
Przycisk SWING (Kierowanie 
strumienia powietrza) 

 
Przycisk TURBO (Przyspieszenie 
procesu klimatyzacji) 

 
Przycisk ▲/▼ 
(Zwiększenie/Zmniejszenie) 

 
Przycisk SLEEP (Funkcja 
Spoczynek) 

 
Przycisk TEMP (Wyświetla 
temperaturę) 

 Przycisk WIFI (funkcja Wi-Fi) 

 Przycisk LIGHT (Oświetlenie) 

 Przycisk CLOCK (Zegar) 

 

Przycisk TIMER ON / TIMER OFF 
(Regulator czasu włączenia / 
Regulator czasu wyłączenia) 
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Znaczenie wskaźników na wyświetlaczu 

 
 
 

Funkcje przycisków pilota 

Uwaga: 

 Ten pilot jest urządzeniem uniwersalnym i współpracuje z klimatyzatorami 
posiadającymi wiele funkcji. Jeżeli dany model klimatyzatora nie posiada 
określonych funkcji, urządzenie po naciśnięciu właściwego przycisku na 
pilocie zachowa poprzedni stan roboczy. 

 Po podłączeniu klimatyzatora do zasilania zabrzmi sygnał dźwiękowy. 
Wskaźnik pracy świeci (wskaźnik czerwony). Następnie można sterować 
klimatyzatorem za pomocą pilota. 

 Jeżeli urządzenie jest włączone, po naciśnięciu przycisku na pilocie, na 
wyświetlaczu pilota raz mignie wskaźnik nadawania sygnału  a 
klimatyzator wyemituje dźwięk, który potwierdza odebranie sygnału. 

 Jeżeli klimatyzator jest wyłączony, na wyświetlaczu pilota będzie 
prezentowana zaprogramowana temperatura i wskaźnik zegara (jeżeli są 
zaprogramowane funkcje regulatora czasu włączenie/wyłączenie i 
oświetlenie, na wyświetlaczu będą również wyświetlane właściwe 
wskaźniki). Jeżeli klimatyzator jest włączony, na wyświetlaczu prezentowane 
będą wskaźniki zaprogramowanych funkcji. 

Zaprogramowana prędkość wentylatora 

Wysłanie impulsu 

Tryb Turbo 

Funkcja Grzania 8°C 

Programowanie temperatury 

 

 

Ustawiony czas 

Regulator czasu włączenie (ON)/ 
Regulator czasu wyłączenie (OFF) 

Blokada rodzicielska 

Kierowanie strumienia powietrza w 
górę/w dół 

Tryb pracy 

Tryb Automatyka 

Tryb Chłodzenie 

Tryb Osuszanie 

Tryb Wentylator 

Tryb Grzanie 

Jest to uniwersalny pilot zdalnego sterowania. 
Niektóre modele wyposażone są w tą funkcję, inne 
nie. Postępować zgodnie z modelem faktycznym. 

Wyświetlona temperatura 

: Zaprogramowana temp. 
: Temperatura na zewnątrz 

: Temperatura w 
pomieszczeniu 

Zegar 

Tryb Spoczynek 

Oświetlenie 

I Feel 
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1 Przycisk ON/OFF (Włączony/Wyłączony) 
 

Naciśnięcie tego przycisku włącza lub wyłącza urządzenie. Po włączeniu 
klimatyzatora zaświeci się na panelu jednostki wewnętrznej (kontrolka zielona, 
kolor może być różny u innych modeli) wskaźnik pracy i jednostka wewnętrzna 
wyemituje dźwięk potwierdzenia. 
 

2 Przycisk Mode (Tryb pracy) 
 

Nacisnąć ten przycisk w celu zaprogramowania wymaganego trybu pracy. 

 

 Jeżeli zostanie wybrany tryb Automatyka, klimatyzator będzie pracować 
automatycznie zgodnie z ustawieniami fabrycznymi. Nie można 
zaprogramować wymaganej temperatury ani jej wyświetlić. Naciskając 
przycisk FAN można zaprogramować prędkość wentylatora. Naciśnięcie 
przycisku SWING powoduje ustawienie kierunku strumienia 
wydmuchiwanego powietrza. 

 Jeżeli zostanie wybrany tryb Chłodzenie , klimatyzator będzie pracować w 
trybie Chłodzenie. Na jednostce wewnętrznej świeci wskaźnik Chłodzenie. 
Naciskając przycisk ▲ lub ▼ można zaprogramować wymaganą 
temperaturę. Naciskając przycisk FAN można zaprogramować prędkość 
wentylatora. Naciśnięcie przycisku SWING powoduje ustawienie kierunku 
strumienia wydmuchiwanego powietrza. 

 Jeżeli zostanie wybrany tryb Osuszanie , klimatyzator będzie pracować w 
trybie Osuszanie z małą prędkością wentylatora. Na jednostce wewnętrznej 
świeci wskaźnik Osuszanie. W trybie Osuszanie nie można zaprogramować 
prędkości wentylatora. Naciśnięcie przycisku SWING powoduje ustawienie 
kierunku wydmuchiwania powietrza. 

 Jeżeli zostanie wybrany tryb Wentylator , klimatyzator będzie tylko 
wydmuchiwać powietrze. Naciskając przycisk FAN można zaprogramować 
prędkość wentylatora. Wszystkie wskaźniki są wyłączone. Naciskając 
przycisk FAN można zaprogramować prędkość wentylatora. Naciśnięcie 
przycisku SWING powoduje ustawienie kierunku strumienia 
wydmuchiwanego powietrza. 

 Jeżeli zostanie wybrany tryb Grzanie, klimatyzator będzie pracować w trybie 
Grzanie. Na jednostce wewnętrznej świeci wskaźnik Grzanie. Naciskając 
przycisk ▲ lub ▼ można zaprogramować wymaganą temperaturę. 
Naciskając przycisk FAN można zaprogramować prędkość wentylatora. 

Automatyczny Osuszanie Grzanie 

Chłodzenie Wentylator 
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Naciśnięcie przycisku SWING powoduje ustawienie kierunku strumienia 
wydmuchiwanego powietrza. 

 

Uwaga: 

 Aby po uruchomieniu trybu Grzanie zapobiec wydmuchiwaniu zimnego 
powietrza, jednostka wewnętrzna zacznie wydmuchiwać powietrze ze 
zwłoką 1-5 minut (czas rzeczywisty zwłoki uzależniony jest od temperatury w 
pomieszczeniu). 

 Zakres programowania temperatury pilotem: 16-30 °C. Zakres 
programowania prędkości wentylatora: Automatyczna, Mała, Średnia i Duża. 

 

3 Przycisk FAN (Wentylator) 
 

Naciskając ten przycisk można zaprogramować prędkość wentylatora w 

poniższym cyklu: Automatyczna (AUTO), Mała ( ), Średnia ( ), Duża ( ). 

 

Uwaga: 

 Przy Prędkości automatycznej klimatyzator ustali prędkość wentylatora 
automatycznie zgodnie z ustawieniem fabrycznym. 

 W trybie Osuszanie jest zaprogramowana mała prędkość wentylatora. 

 Funkcja X-FAN (Kończenie pracy wentylatora mające na celu osuszenie 
wilgoci). Przyciśnięcie przycisku FAN w trybie Chłodzenie lub Osuszanie na 

czas 2s powoduje wyświetlenie wskaźnika , a po wyłączeniu jednostki 
wentylator będzie pracować przez kolejnych 10 minut w celu osuszenia 
wnętrza jednostki. 
Po podłączeniu zasilania funkcja X-FAN jest standardowo wyłączona. 
Funkcji X-FAN nie można użyć w trybie Automatyka, Wentylator lub Grzanie. 

 Ta funkcja wskazuje, że wilgoć zgromadzona na parowniku jednostki 
wewnętrznej będzie po zatrzymaniu jednostki wydmuchiwana w celu 
zapobieżeniu powstawania pleśni. 
Po włączeniu funkcji X-FAN: Po wyłączeniu urządzenia przyciskiem ON / 
OFF wentylator wewnętrzny będzie pracować jeszcze przez kilka minut z 
małą prędkością obrotów wentylatora. W tym okresie przytrzymaj przycisk 
prędkości wentylatora przez 2 s, aby wymusić wyłączenie wentylatora. 
Po wyłączeniu funkcji X-FAN: Przy wyłączaniu urządzenia za pomocą 
przycisku ON / OFF cała jednostka zostanie wyłączona. 
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4 Przycisk SWING (Kierowanie strumienia powietrza)  
 

Naciskając ten przycisk można ustawić kąt wydmuchiwania powietrza w 
kierunku góra/dół. Kąt wydmuchiwania powietrza można ustawiać w 
następującym cyklu: 

 

 Po dokonaniu wyboru , klimatyzator wydmuchuje powietrze 
automatycznie. Pozioma przesłona kierunkowa będzie się automatycznie 
wychylać na zmianę do góry i w dół pod katem maksymalnym. 

 Po wybraniu . , ,  lub , klimatyzator wydmuchuje powietrze tylko pod 
ustawionym kątem. Pozioma przesłona kierunkowa pozostanie w położeniu 
wybranym. 

 Po wybraniu ,  lub , klimatyzator wydmuchuje powietrze tylko pod 
ustawionym zakresem kątowym. Pozioma przesłona kierunkowa będzie 
odchylać się pod określonym kątem. 

 W celu ustawienia wymaganego kąta ukierunkowania powietrza nacisnąć 
przycisk SWING i przytrzymać powyżej 2 sekund. Po osiągnięciu 
wymaganego kąta należy zwolnić nacisk przycisku. 

Uwaga: 

Funkcja kierunkowania wydmuchu powietrza ,  i  jest w niektórych 

modelach niedostępna. Jeżeli klimatyzator odbierze to polecenie, ustawi się 
automatyczne kierunkowanie wydmuchiwanego powietrza. 
 

5 Przycisk TURBO (Przyspieszenie procesu klimatyzacji) 
 

W trybie Chłodzenie lub Grzanie nacisnąć ten przycisk, aby przejść w tryb 
szybkiego chłodzenia lub szybkiego grzania. Na wyświetlaczu pilota wyświetli 
się wskaźnik . Nacisnąć ten przycisk ponownie w celu wyłączenia funkcji 
Turbo. Wskaźnik  zniknie. 
 

6 Przycisk ▲/▼ (Zwiększenie/Zmniejszenie) 
 

 Po każdym naciśnięciu przycisku ▲ lub ▼ zaprogramowana temperatura 
zwiększy się lub zmniejszy o 1 °C. Przytrzymanie przycisku ▲ lub ▼ dłużej 
niż przez 2 sekundy powoduje szybkie zmiany temperatury 
zaprogramowanej w pilocie. Jeżeli nacisk na przycisk po osiągnięciu 
wymaganej wartości zostanie zwolniony, zmiana zostanie pokazana również 
na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej. (W trybie Automatyka nie można 
programować temperatury.) 

bez wskazywania 

(pozioma przesłona kierunkowa znajduje się w 
położeniu aktualnym) 
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 Przy programowaniu regulatora czasu włączenie (TIMER ON) regulatora 
czasu (TIMER OFF) lub zegara (Clock) za pomocą naciskania przycisku ▲ 
lub ▼ można programować czas. (Patrz opis przycisków CLOCK, TIMER 
ON i TIMER OFF.)  

 

7 Przycisk SLEEP (Funkcja Spoczynek) 
 

W trybach Chłodzenie, Grzanie lub Osuszanie można naciskając ten przycisk 
włączyć funkcję Spoczynek. Na wyświetlaczu pilota wyświetli się wskaźnik . 
Nacisnąć ten przycisk ponownie w celu wyłączenia funkcji Spoczynek. 
Wskaźnik  zniknie. 
 

8 Przycisk TEMP (Wyświetla temperaturę) 
 

Naciskając ten przycisk można wywołać wyświetlenie na wyświetlaczu 
jednostki wewnętrznej temperatury zaprogramowanej, temperatury w 
pomieszczeniu lub temperatury na zewnątrz. Wybór za pomocą pilota 
przełącza się cyklicznie następująco: 

 

 Jeżeli przy użyciu pilota zostanie wybrana  lub niewybrana żadna z opcji 
prezentacji temperatury, na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej będzie 
prezentowana temperatura zaprogramowana. 

 Jeżeli przy użyciu pilota zostanie wybrana , na wyświetlaczu jednostki 
wewnętrznej będzie prezentowana temperatura pomieszczenia. 

 Jeżeli przy użyciu pilota zostanie wybrana , na wyświetlaczu jednostki 
wewnętrzne będzie prezentowana temperatura na zewnątrz. 

Uwaga: 

 W niektórych modelach brak wyświetlenia temperatury zewnętrznej. W takim 

wypadku jednostka wewnętrzna przyjmie polecenie , ale wyświetli 
temperaturę zaprogramowaną. 

 Po włączeniu urządzenia standardowo wyświetla się temperatura 
zaprogramowana. Na pilocie żadne wskazania nie są wyświetlane. 

 Prezentacja temperatury możliwa jest w klimatyzatorach wyposażonych w 
wyświetlacz cyfrowy. 

 Jeżeli zostanie wybrana prezentacja temperatury w pomieszczeniu lub 
temperatury na zewnątrz, na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej wyświetli 
się właściwa temperatura a po 3 lub 5 sekundach nastąpi automatyczne 
przełączenie na wyświetlanie temperatury zaprogramowanej. 

 

bez 
wskazywania 
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9 Przycisk WIFI (funkcja Wi-Fi) 
 

Nacisnąć przycisk WIFI w celu włączenia lub wyłączenia funkcji W i-Fi. Jeżeli 
funkcja Wi-Fi jest aktywna, na pilocie wyświetli się wskaźnik WIFI. Jeżeli przy 
wyłączonym klimatyzatorze zostaną jednocześnie naciśnięte przyciski MODE i 
WIFI i przytrzymane przez 10 sekund, pilot wyśle polecenie zresetowania 
połączenia Wi-Fi a następnie włączy funkcję WIFI. Po uruchomieniu pilota 
funkcja Wi-Fi jest standardowo włączona. 
 
Aby pobrać aplikację Wi-Fi kliknij tutaj: 
 
www.coolexpert-world.com/pl 
 
 

10 Przycisk LIGHT (Oświetlenie) 
 

Naciśnij ten przycisk w celu wyłączenia podświetlenia panelu jednostki 

wewnętrznej. Wskaźnik  na wyświetlaczu pilota zniknie. Naciśnij ten 
przycisk ponownie w celu włączenia podświetlenia panelu wskaźników. 

Wyświetli się ponownie wskaźnik . 
 

11 Przycisk CLOCK (Zegar) 
 

Nacisnąć przycisk w celu rozpoczęcia ustawiania zegara. Wskaźnik  na 
wyświetlaczu pilota zacznie migać. W ciągu 5 sekund nacisnąć przycisk ▲ lub 
▼, aby ustawić zegar. Każde naciśnięcie przycisku ▲ lub ▼ zwiększa lub 
zmniejsza zaprogramowany czas o 1 minutę. Jeżeli przycisk ▲ lub ▼ zostanie 
naciśnięty i przytrzymany dłużej niż przez 2 sekundy, ustawiony czas zacznie 
szybko zmieniać się. Po osiągnięciu wymaganego czasu należy zwolnić nacisk 
przycisku. W celu potwierdzenia ustawienia zegara nacisnąć przycisk CLOCK. 

Wskaźnik  przestanie migać. 

Uwaga: 

 Zegar prezentuje czas w formacie 24godzinnym. 

 Przerwa w naciskaniu przycisków przy programowaniu nie może 
przekroczyć 5 sekund. W przeciwnym przypadku pilot automatycznie 
zakończy tryb programowania. Podobnie działa to przy programowaniu 
regulatorów czasu włączenia i wyłączenia. 

 

12 
Przycisk TIMER ON / TIMER OFF (Regulator czasu włączenia / 
Regulator czasu wyłączenia) 

 

 Przycisk TIMER ON (Ustawienie czasu włączenia) 

Przyciskiem TIMER ON można zaprogramować regulator czasu na 
włączenie automatyczne. Po naciśnięciu tego przycisku zniknie z 

wyświetlacza pilota wskaźnik  i zacznie migać wskaźnik ON. Naciskając 
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przycisk ▲ lub ▼ zaprogramować czas włączenia. Każde naciśnięcie 
przycisku ▲ lub ▼ zwiększa lub zmniejsza zaprogramowany czas o 1 
minutę. Jeżeli przycisk ▲ lub ▼ zostanie naciśnięty i przytrzymany dłużej 
niż przez 2 sekundy, ustawiony czas zacznie szybko zmieniać się. Po 
osiągnięciu wymaganego czasu należy zwolnić nacisk przycisku. 

Potwierdzić żądany czas naciśnięciem przycisku TIMER ON. Wskaźnik ON 

przestanie migać. Wyświetli się ponownie wskaźnik .  

Anulowanie zaprogramowanego włączenia: Jeżeli został uruchomiony czas 
automatycznego włączenia, w celu anulowania naciśnij przycisk TIMER ON. 

 Przycisk TIMER OFF (Ustawiony czas wyłączenia) 

Przyciskiem TIMER ON można zaprogramować regulator czasu na 
wyłączenie automatyczne. Po naciśnięciu tego przycisku zniknie z 

wyświetlacza pilota wskaźnik  i zacznie migać wskaźnik OFF. Naciskając 
przycisk ▲ lub ▼ zaprogramować czas wyłączenia. Każde naciśnięcie 
przycisku ▲ lub ▼ zwiększa lub zmniejsza zaprogramowany czas o 1 
minutę. Jeżeli przycisk ▲ lub ▼ zostanie naciśnięty i przytrzymany dłużej 
niż przez 2 sekundy, ustawiony czas zacznie szybko zmieniać się. Po 
osiągnięciu wymaganego czasu należy zwolnić nacisk przycisku. 

Potwierdzić żądany czas naciśnięciem przycisku TIMER OFF. Wskaźnik 

OFF przestanie migać. Wyświetli się ponownie wskaźnik .  

Anulowanie zaprogramowanego wyłączenia: Jeżeli został uruchomiony czas 
automatycznego wyłączenia, w celu anulowania naciśnij przycisk TIMER 
OFF. 

Uwaga: 

 Jeżeli jednostka jest włączona lub wyłączona, można jednocześnie 
zaprogramować regulator czasu na wyłączenie lub włączenie. 

 Przed przystąpieniem do programowania regulatora czasu na włączenie lub 
wyłączenie należy najpierw ustawić prawidłowy czas regulatora. 

 Po uruchomieniu regulatora włączenia lub wyłączenia należy ustawić stały 
cykl. W efekcie klimatyzator będzie się włączał lub wyłączał zgodnie z 
ustawionym czasem. Przycisk ON/OFF nie ma żadnego wpływu na 
ustawienia. Jeżeli ta funkcja jest zbędna, użyj pilota w celu jej anulowania. 

 

Funkcje kombinacji przycisków 

Funkcja Oszczędność energii 

W trybie Chłodzenie naciśnij jednocześnie przyciski TEMP i CLOCK, aby 
włączyć lub wyłączyć funkcję Oszczędzanie energii. Jeżeli funkcja 
Oszczędzanie energii jest aktywna, na wyświetlaczu pilota wyświetli się 
wskaźnik SE i klimatyzator dostosuje automatycznie ustawioną fabrycznie 
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temperaturę, w taki sposób, aby osiągnięte zostało maksimum oszczędzania 
energii. W trybie Chłodzenie naciśnij jednocześnie przyciski TEMP i CLOCK, 
aby wyłączyć funkcję Oszczędzanie energii. 

Uwaga: 

 W trybie oszczędzania energii standardowo jest zaprogramowana 
automatyczna prędkość wentylatora i nie można jej zmieniać. 

 W trybie oszczędzania energii nie można zmieniać zaprogramowanej 
temperatury. Przy naciśnięciu przycisku TURBO pilot nie wyśle żadnego 
polecenia. 

 Funkcji Spoczynek i Oszczędzanie energii nie można używać jednocześnie. 
Jeżeli w trybie Chłodzenie była włączona funkcja Oszczędzanie energii, po 
naciśnięciu przycisku SLEEP funkcja Oszczędzanie energii wyłączy się. 
Jeżeli w trybie Chłodzenie była włączona funkcja Spoczynek, po włączeniu 
funkcji Oszczędzanie energii funkcja Spoczynek wyłączy się. 

Funkcja Grzania 8 °C 

W trybie Grzanie nacisnąć jednocześnie przyciski TEMP i CLOCK, aby 
uruchomić lub wyłączyć funkcję Grzanie 8 °C. Jeżeli ta funkcja jest aktywna, na 

wyświetlaczu pilota wyświetli się  i 8 °C a klimatyzator utrzymuje tryb 
Grzanie przy 8 °C. Nacisnąć ponownie jednocześnie przyciski TEMP i CLOCK, 
aby wyłączyć funkcję Grzanie 8 °C. 

Uwaga: 

 W trybie Grzanie 8 °C standardowo jest zaprogramowana automatyczna 
prędkość wentylatora i nie można jej zmieniać. 

 W trybie Grzanie 8 °C nie można zmieniać zaprogramowanej temperatury. 
Przy naciśnięciu przycisku TURBO pilot nie wyśle żadnego polecenia. 

 Funkcji Spoczynek (SLEEP) i Grzanie 8 °C nie można używać jednocześnie. 
Jeżeli w trybie Grzanie była włączona funkcja Grzanie 8 °C, po naciśnięciu 
przycisku SLEEP funkcja Grzanie 8 °C wyłączy się. Jeżeli w trybie 
Chłodzenie była włączona funkcja Grzanie 8 °C, po naciśnięciu przycisku 
SLEEP funkcja Grzanie 8 °C wyłączy się. 

 Jeżeli temperatura jest prezentowana w stopniach Fahrenheita, na pilocie 
wyświetli się tryb Grzanie przy 46 °F. 

Kontrola rodzicielska (Zablokowanie obsługi) 

Jednoczesne naciśnięcie przycisków ▲ i ▼powoduje włączenie lub wyłączenie 
blokady rodzicielskiej. Jeżeli funkcja Blokada rodzicielska jest włączona, 

wyświetlać się będzie wskaźnik . Po naciśnięciu na pilocie przycisku, 

wskaźnik  mignie trzykrotnie i nie prześle do jednostki żadnego polecenia. 
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Przełączenie klimatyzatora na prezentację temperatury 

Jeżeli klimatyzator jest wyłączony, można poprzez jednoczesne naciśnięcie 
przycisków ▼ i MODE przełączać pomiędzy °C i °F. 

Funkcja I FEEL 

Naciśnij przycisk ▲ i „MODE“, aby włączyć funkcję I FEEL. Na wyświetlaczu 

pilota wyświetli się wskaźnik . Po włączeniu tej funkcji pilot będzie przesyłać 
wartość namierzonej temperatury do jednostki a jednostka automatycznie 
będzie regulować temperaturę w pomieszczeniu według temperatury 
namierzonej przez czujnik pilota. Nacisnąć ponownie ten przycisk w celu 

wyłączenia funkcji I FEEL. Wskaźnik  zniknie. 

Przy włączeniu tej funkcji umieścić pilota w pobliżu użytkownika. Nie kłaść 
pilota w pobliżu przedmiotu o dużej lub niskiej temperaturze, aby zapobiec 
nieprawidłowemu pomiarowi temperatury otoczenia. Jeżeli włączona jest 
funkcja I FEEL należy umieścić pilota tak, aby jednostka wewnętrzną mogła 
odbierać sygnały wysyłane przez pilota. 
 
 

Kolejność obsługi 

1. Po podłączeniu klimatyzatora do zasilania nacisnąć przycisk ON/OFF na 
pilocie w celu włączenia urządzenia. 

2. Naciskając przycisk MODE można dokonać wyboru wymaganego trybu 

pracy: Automatyka (AUTO ), Chłodzenie (COOL ), Osuszanie (DRY ), 

Wentylator (FAN ) lub Grzanie (HEAT ). 

3. Naciskając przycisk ▲ lub ▼ zaprogramować wymaganą temperaturę. (W 
trybie Automatyka nie można programować temperatury.) 

4. Naciskając przycisk FAN można zaprogramować wymaganą prędkość 
wentylatora: Automatyczna, Mała, Średnia lub Duża. 

5. Naciśnięcie przycisku SWING powoduje ustawienie kierunku strumienia 
wydmuchiwanego powietrza. 
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Wymiana baterii w pilocie 

1. Nacisnąć na tylną pokrywę pilota w miejscu 
oznaczonym , zgodnie z ilustracją, a 
następnie wysunąć osłonę komory na baterie 
zgodnie z kierunkiem strzałki. 

2. Wymienić dwie baterie 1,5V typ AAA. 
Sprawdzić, czy bieguny baterii + i - są 
prawidłowo ukierunkowane. 

3. Założyć ponownie pokrywę. 
 

Uwaga: 

 Przy używaniu nakierować nadajnik sygnału pilota na okienko odbiornika w 
klimatyzatorze. 

 Odległość pomiędzy nadajnikiem sygnału a okienkiem odbiornika nie 
powinna przekraczać 8 m a na drodze sygnału nie powinny znajdować się 
żadne przeszkody. 

 W pomieszczeniu, w którym zainstalowane jest oświetlenie jarzeniowe lub 
telefon bezprzewodowy, mogą wystąpić zakłócenia sygnału. W takim 
wypadku należy zbliżyć pilota do jednostki wewnętrznej. 

 Przy wymianie baterii stosować taki sam typ baterii. 

 Jeżeli pilot nie będzie użytkowany przez dłuższy czas, należy baterie wyjąć. 

 Baterie należy wymienić, jeżeli wskaźniki na wyświetlaczu pilota są mało 
widoczne lub nie są w ogóle wyświetlane. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Włożenie  

Wysunięci
e 

Nadajnik sygnału 

Pokrywa komory baterii 

Baterie 
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Sterowanie awaryjne 

Jeżeli pilot zostanie zagubiony lub nie działa, można włączać lub wyłączać 
klimatyzator za pomocą przycisku sterowania awaryjnego. Procedura jest 
następująca: Otwórz panel w sposób pokazany na ilustracji i naciśnij przycisk 
sterowania awaryjnego w celu włączenia lub wyłączenia klimatyzatora. Po 
włączeniu klimatyzator będzie pracować w trybie Automatyka. 

 
 OSTRZEŻENIE: 

Do naciśnięcia przycisku użyć przedmiotu wykonanego z materiału 
nieprzewodzącego prąd elektryczny. 

Panel Przycisk 
wyłącznika 
awaryjnego 
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KONSERWACJA 

Czyszczenie i konserwacja 

 OSTRZEŻENIE: 

 Przed przystąpieniem do czyszczenia, klimatyzator należy wyłączyć i 
odłączyć od zasilania, aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym. 

 Nie myć klimatyzatora wodą, możliwość porażenia prądem elektrycznym. 

 Do czyszczenia klimatyzatora nie używać cieczy lotnych. 

 

Czyszczenie obudowy jednostki wewnętrznej 

Jeżeli obudowa jest brudna, zaleca się do jej czyszczenia używać miękkiej, 
suchej lub wilgotnej ścierki. 

UWAGA: 

Przy czyszczeniu nie zdejmować panelu.  
 

Czyszczenie filtra 

1. Otwórz panel. 

Wyciągnij panel pod określonym kątem, co 
pokazane jest na ilustracji. 

 

2. Zdemontuj filtr. 

Wyjmij filtr w sposób pokazany na ilustracji. 

 

3. Wyczyścić filtr. 

 Do czyszczenia filtra użyć odkurzacza lub 
wody. 

 Jeżeli filtr jest bardzo zabrudzony, umyj go w 
wodzie (maks. temperatura 45 °C) a 
następnie pozostaw do wysuszenia w 
zacienionym i chłodnym miejscu. 
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4. Zainstalować filtr. 

Zainstaluj powrotnie filtr i następnie dokładnie 
zamknij panel. 

 

 OSTRZEŻENIE: 

 Filtr powinien być czyszczony raz na trzy miesiące. Jeżeli urządzenie 
eksploatowane jest w środowisku zapylonym, należy filtr czyścić częściej.  

 Po wyjęciu filtra nie dotykać żeber wymiennika - ostre krawędzie. 

 Nie suszyć filtra nad ogniem lub przy użyciu suszarki do włosów, może to 
spowodować zdeformowanie filtra lub pożar. 

 

Przegląd przed sezonem użytkowania 

1. Sprawdzić, czy nie są zablokowane otwory doprowadzania i wydmuchiwania 
powietrza. 

2. Sprawdzić, czy zabezpieczenie, wtyczka i gniazdo wtykowe są w dobrym 
stanie. 

3. Sprawdzić, czy filtr jest czysty. 

4. Sprawdź, czy podstawa montażowa jednostki zewnętrznej nie jest 
uszkodzona lub skorodowana. Jeżeli jest uszkodzona, należy skontaktować 
się ze sprzedawcą. 

5. Sprawdź, czy rura odpływu nie jest uszkodzona. 

 

Przegląd po sezonie użytkowania 

1. Odłączyć przewód zasilający. 

2. Wyczyść filtr i panel jednostki wewnętrznej. 

3. Sprawdź, czy podstawa montażowa jednostki zewnętrznej nie jest 
uszkodzona lub skorodowana. Jeżeli jest uszkodzona, należy skontaktować 
się ze sprzedawcą. 

 

Informacje dotyczące recyklingu 

1. Wiele z materiałów opakowaniowych podlega recyklingowi. Umieścić je we 
właściwych pojemnikach, w których składuje się odpad przeznaczony do 
recyklingu. 

2. W razie zaistnienia potrzeby zlikwidowania zużytego klimatyzatora, należy 
skontaktować się z lokalnym punktem zbioru lub zwrócić się do sprzedawcy 
o poradę, jak prawidłowo zlikwidować urządzenie. 
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

Analiza usterki 

Analiza zwykłych objawów  

Przed wezwaniem serwisu sprawdź stan według poniższej instrukcji. Jeżeli 
usterki nie można usunąć we własnym zakresie, należy skontaktować się z 
miejscowym sprzedawcą lub wykwalifikowanymi pracownikami. 
 

Stan Kontrola Naprawa 

Jednostka 
wewnętrzna nie 
odbiera sygnału 
z pilota lub pilot 
nie działa. 

Doszło do poważnego 
oddziaływania na funkcje 
urządzenia (elektryczność 
statyczna, napięcie 
niestabilne)? 

Wyciągnąć wtyczkę. Po upływie 
3 minut ponownie włączyć 
wtyczkę i włączyć urządzenie. 

Czy pilot jest w granicach 
zasięgu sygnału? 

Zasięg sygnału wynosi 8 m. 

Czy na drodze sygnału 
występują przeszkody? 

Usunąć przeszkody. 

Czy pilot jest skierowany w 
stronę odbiornika sygnału 
na jednostce? 

Wybrać prawidłowy kąt i 
skierować pilota na odbiornik 
sygnału na jednostce. 

Czy zasięg pilota jest 
dostateczny? Czy 
wyświetlacz jest nieczytelny 
lub nic nie pokazuje? 

Sprawdzić baterie. Jeżeli są 
rozładowane, należy je 
wymienić. 

Pilot nie reaguje na 
naciskanie przycisków? 

Sprawdzić, czy pilot nie jest 
uszkodzony, ewentualnie 
należy go wymienić. 

Czy w pomieszczeniu 
zainstalowane jest 
oświetlenie jarzeniowe? 

 Zbliżyć pilota do jednostki. 

 Wyłączyć oświetlenie 
jarzeniowe i spróbować 
ponownie. 
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Stan Kontrola Naprawa 

Z jednostki 
wewnętrznej 
nie jest 
wydmuchiwane 
powietrze. 

Czy doprowadzenie lub 
wylot powietrza nie jest 
zablokowany? 

Usunąć przeszkody. 

Czy temperatura w 
pomieszczeniu osiągnęła w 
trybie grzanie temperaturę 
zaprogramowaną? 

Po osiągnięciu 
zaprogramowanej temperatury, 
jednostka wewnętrzna 
przestanie wydmuchiwać 
powietrze. 

Czy akurat został 
uruchomiony tryb grzania? 

Aby zapobiec wydmuchiwaniu 
zimnego powietrza, jednostka 
wewnętrzna rozpocznie 
wydmuchiwanie powietrza z 
kilkuminutową zwłoką. Jest to 
objaw normalny. 

Klimatyzator nie 
działa. 

Przerwa w dostawie energii 
elektrycznej? 

Odczekać do chwili wznowienia 
dostawy. 

Poluźniona wtyczka? Prawidłowo umieścić wtyczkę w 
gnieździe. 

Wyskoczył wyłącznik 
ochronny lub jest spalony 
bezpiecznik? 

Zwrócić się do specjalisty o 
sprawdzenie i ewentualną 
wymianę zabezpieczenia lub 
bezpiecznika. 

Uszkodzenie instalacji 
elektrycznej? 

Zwrócić się do elektryka o 
wykonanie naprawy. 

Czy jednostka została 
włączona natychmiast po 
wyłączeniu? 

Odczekać 3 minuty i urządzenie 
ponownie włączyć. 

Czy funkcja na pilocie jest 
właściwie 
zaprogramowana? 

Ponownie zaprogramować 
funkcję. 

Z jednostki 
wewnętrznej 
jest 
wydmuchiwana 
para. 

Czy temperatura i 
wilgotność w 
pomieszczeniu jest duża? 

Przyczyną jest szybkie 
ochładzanie powietrza w 
pomieszczeniu. Po chwili 
temperatura i wilgotność 
powietrza w pomieszczeniu 
obniży się i para zniknie. 
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Stan Kontrola Naprawa 

Nie można 
zaprogramować 
temperatury. 

Czy urządzenie pracuje w 
trybie Automatyka? 

W trybie Automatyka nie można 
zaprogramować temperatury. 
Jeżeli konieczne jest 
zaprogramowanie temperatury, 
należy przełączyć w inny tryb. 

Czy wymagana 
temperatura przekracza 
zakres regulacji? 

Zakres regulacji temperatury 16 
do 30 °C. 
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Stan Kontrola Naprawa 

Brak 
chłodzenia 
(grzania). 

Zbyt niskie napięcie? Odczekać, do chwili 
wznowienia właściwego 
napięcia. 

Zanieczyszczony filtr? Wyczyścić filtr. 

Czy jest zaprogramowana 
właściwa temperatura? 

Ustawić właściwą temperaturę. 

Otwarte drzwi lub okna? Zamknąć drzwi i okna. 

Wydmuchiwane 
powietrze ma 
obcy zapach. 

Czy w pomieszczeniu jest 
źródło zapachu, np. meble, 
dym papierosowy itp.? 

Usunąć źródło zapachu. 
Wyczyścić filtr. 

Klimatyzator nie 
działa 
normalnie. 

Czy na urządzenie mają 
wpływ jakieś zakłócenia, 
np. burza, urządzenia 
bezprzewodowe itp.? 

Odłączyć zasilanie, ponownie 
podłączyć i włączyć urządzenie. 

Dźwięk 
"cieknącej 
wody". 

Czy urządzenie zostało 
akurat włączone lub 
wyłączone? 

Dźwięk powoduje przepływ 
chłodziwa w klimatyzatorze. 
Jest to objaw normalny. 

Dźwięk 
"pękania". 

Czy urządzenie zostało 
akurat włączone lub 
wyłączone? 

Dźwięk powoduje 
rozszerzanie/kurczenie panela 
lub innych elementów na skutek 
zmiany temperatury. 

 

Kod usterki 

Jeżeli klimatyzator nie pozostaje w stanie zwykłym, wskaźnik temperatury na 
jednostce wewnętrznej miga i wyświetla właściwy kod usterki. Typ usterki patrz 
wykaz poniżej. 

Kod usterki Rozwiązywanie problemów 

E5 
Wskazania usterki mogą ustąpić po zrestartowaniu 
urządzenia. Jeżeli nie, skontaktuj się z zakładem 
naprawczym. 

E8 
Wskazania usterki mogą ustąpić po zrestartowaniu 
urządzenia. Jeżeli nie, skontaktuj się z zakładem 
naprawczym. 

U8 
Wskazania usterki mogą ustąpić po zrestartowaniu 
urządzenia. Jeżeli nie, skontaktuj się z zakładem 
naprawczym. 

H6 
Wskazania usterki mogą ustąpić po zrestartowaniu 
urządzenia. Jeżeli nie, skontaktuj się z zakładem 
naprawczym. 
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Kod usterki Rozwiązywanie problemów 

C5 Skontaktuj się z zakładem naprawczym. 

F0 Skontaktuj się z zakładem naprawczym. 

F1 Skontaktuj się z zakładem naprawczym. 

F2 Skontaktuj się z zakładem naprawczym. 

H3 
Wskazania usterki mogą ustąpić po zrestartowaniu 
urządzenia. Jeżeli nie, skontaktuj się z zakładem 
naprawczym. 

E1 
Wskazania usterki mogą ustąpić po zrestartowaniu 
urządzenia. Jeżeli nie, skontaktuj się z zakładem 
naprawczym. 

E6 
Wskazania usterki mogą ustąpić po zrestartowaniu 
urządzenia. Jeżeli nie, skontaktuj się z zakładem 
naprawczym. 

 

Uwaga:  

Jeżeli pojawią się inne kody usterek, skontaktuj się z autoryzowanym zakładem 
naprawczym. 
 

 OSTRZEŻENIE: 

 Jeżeli wystąpią poniżej opisane stany, natychmiast należy wyłączyć 
klimatyzator i odłączyć od zasilania. Następnie należy zwrócić się do 
sprzedawcy lub zakładu serwisowego w sprawie przeprowadzenia naprawy. 

– Przewód zasilania grzeje się lub jest uszkodzony. 

– Obce dźwięki podczas pracy. 

– Bezpiecznik często wyłącza się. 

– Z klimatyzatora czuć zapach spalenizny. 

– Z jednostki wewnętrznej wycieka chłodziwo. 

 Nie należy naprawiać klimatyzatora we własnym zakresie. 

 Użytkowanie klimatyzatora w niewłaściwych warunkach może spowodować 
awarię, porażenie prądem elektrycznym lub pożar. 
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INSTRUKCJA INSTALOWANIA 

Wymagania kwalifikacyjne odnośnie osób 
posiadających uprawnienia 

Bezpieczne postępowanie z chłodziwem palnym 

 Wszyscy pracownicy zajmujący się klimatyzacją, powinni posiadać ważne 
uprawnienia wydane przez uprawnioną instytucję i świadectwo kwalifikacji 
upoważniające do pracy w tej dziedzinie. Jeżeli wystąpi potrzeba, aby 
konserwację lub naprawę wykonali inni technicy, powinni pracować pod 
nadzorem osoby, która posiada uprawnienia do stosowania chłodziwa 
palnego. 

 Urządzenie może być naprawiane tylko zgodnie z procedurą zaleconą przez 
producenta urządzenia. 

Uwagi dotyczące instalacji 

 Klimatyzatora nie można użytkować w pomieszczeniu, w którym występuje 
otwarty płomień (np. palący się kominek, palnik gazowy, grzałka elektryczna 
z rozgrzanymi spiralami). 

 Zabronione jest wykonywanie otworów w rurce z chłodziwem lub wrzucenie 
jej do ognia. 

 Klimatyzator może być zainstalowany tylko w pomieszczeniu, o powierzchni 
większej niż minimalna. Minimalna powierzchnia pomieszczenia podana jest 
na tabliczce znamionowej lub w poniższej tabeli. 

 Po zakończonej instalacji należy przeprowadzić test szczelności układu 
chłodzenia. 

Tabela A: Minimalna powierzchnia pomieszczenia (m
2
) 

Minimalna 
powierzch
nia 
pomieszc
zenia (m

2
) 

Zawartość chłodziwa 
(kg) 

<1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 

Ustawienie na 
posadzce 

/ 14,5 16,8 19,3 22 24,8 27,8 31 34,3 37,8 41,5 45,4 49,4 53,6 

Montaż w oknie / 5,2 6,1 7 7,9 8,9 10 11,2 12,4 13,6 15 16,3 17,8 19,3 

Montaż naścienny / 1,6 1,9 2,1 2,4 2,8 3,1 3,4 3,8 4,2 4,6 5 5,5 6 

Montaż do stropu / 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3 2,6 2,8 3,1 3,4 3,7 4 

 

Instrukcja konserwacji  

 Sprawdź, czy pomieszczenie dla potrzeb konserwacji i jego powierzchnia 
spełnia wymogi podane na tabliczce znamionowej. 

 Urządzenie można użytkować tylko w pomieszczeniach, które spełniają 
wymogi podane na tabliczce znamionowej. 



34 

 Sprawdź, czy pomieszczenie, w którym prowadzona jest konserwacja jest 
prawidłowo przewietrzane. 

 Podczas pracy należy zapewnić stałe wietrzenie pomieszczenia. 

 Sprawdź, czy w pomieszczeniu, w którym prowadzona jest konserwacja nie 
ma otwartego płomienia lub potencjalnego źródła ognia. 

 W pomieszczeniu, w którym prowadzone są prace konserwacyjne nie może 
występować otwarty ogień i musi być w nim wywieszona tablica "Zakaz 
palenia". 

 Sprawdź, oznaczenie na urządzeniu jest w dobrym stanie. 

 Wymień słabo widoczne lub uszkodzone znaki ostrzegawcze. 

Lutowanie 

 Jeżeli w czasie prac konserwacyjnych konieczne jest cięcie lub lutowanie 
rurki układu chłodzenia, postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami 

a. Wyłącz urządzenie, odłącz od zasilania. 

b. Usuń chłodziwo. 

c. Odpowietrz układ. 

d. Wyczyść rurki azotem (N2) 

e. Wykonaj cięcie lub lutowanie 

 Chłodziwo powinno być poddawane recyklingowi w specjalnych zbiornikach. 

 Upewnij się, że w pobliżu wydmuchu wyciągu nie znajduje się otwarte źródło 
ognia i że miejsce jest dobrze wentylowane. 

Uzupełnianie chłodziwa 

 Przy napełnianiu użyj wyposażenia przeznaczonego wyłącznie do chłodziwa 
R32. Uważaj, aby nie doszło do wzajemnego zanieczyszczenia różnych 
gatunków chłodziwa. 

 Przy napełnianiu chłodziwem zbiornik chłodziwa powinien stać w pozycji 
pionowej. 

 Po zakończeniu napełniania nalep na urządzeniu nalepkę zawierające dane 
dotyczące chłodziwa. 

 Uważaj, aby nie doszło do wlania zbyt dużej ilości chłodziwa. 

 Po zakończeniu napełniania i przed eksploatacją próbną sprawdź, czy nie 
dochodzi do wycieku chłodziwa. Sprawdzenie pod kątem wycieku chłodziwa 
należy przeprowadzić także przy przemieszczeniu urządzenia. 
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Instrukcja bezpieczeństwa dotycząca transportu i 

składowania 

 Przed wyjęciem i otwarciem opakowania transportowego dokonaj 
sprawdzenia używając wykrywacza gazów palnych. 

 Miejsc musi być wolne od otwartego ognia. Respektuj zakaz palenia. 

 Stosuj się do przepisów lokalnych i przepisów ustawowych. 
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Schemat wymiarowy instalacji 

Jednostka wewnętrzna  

 

 
 

Odległość od sufitu min. 
15 cm 

Odległość 
od ściany 

min. 15 cm 

Odległość 
od ściany 

min. 15 cm 

Odległość 
od posadzki 
min. 250 cm 

Odległość 
od 

przeszkody 
min. 300 cm 
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Jednostka zewnętrzna  

 

Przewód odpływowy 

Odległość 
od ściany 

min. 30 cm 

Odległość od 
przeszkody 
min. 50 cm 

Odległość 
przeszkody 
min. 30 cm 

Odległość 
od 

przeszkody 
min. 200 cm 

Odległość 
przeszkody 
min. 50 cm 
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Instrukcja instalowania i przemieszczania 
jednostki 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa należy przestrzegać następujących 
zaleceń. 

 OSTRZEŻENIE: 

 Przy instalowaniu lub przemieszczaniu jednostki należy zapewnić, aby 
układ chłodziwa nie był zapowietrzony, aby w układzie nie występowały 
inne substancje oprócz właściwego chłodziwa.  
Powietrze lub inne substancje zgromadzone w układzie chłodzenia 
powodują wzrost ciśnienia w układzie, uszkodzenie sprężarki lub mogą być 
przyczyną wypadku. 

 Przy instalowaniu lub przemieszczaniu jednostki nie uzupełniać układu 
żadnym chłodziwem, które nie spełnia wymogów zamieszczonych na 
tabliczce znamionowej.  
Nie stosowanie się do powyższego zalecenia może skutkować 
nieprawidłową pracą, wystąpieniem usterki mechanicznej lub szeregiem 
wypadków. 

 Jeżeli przy naprawie lub przemieszczaniu jednostki występuje potrzeba 
zmagazynowania chłodziwa należy jednostkę pozostawić w trybie 
Chłodzenie. Następnie zamknąć zawór po stronie dużego ciśnienia 
(zawór cieczy). Po około 30-40 sekundach zamknąć zawór po stronie 
niskiego ciśnienia (zawór gazu), natychmiast wyłączyć jednostkę i 
odłączyć od zasilania. Należy pamiętać, że czas pompowania chłodziwa 
nie może przekraczać 1 minuty.  
Jeżeli wypompowanie chłodziwa trwa zbyt długo, może zostać zassane 
powietrze i spowodować wzrost ciśnienia lub uszkodzenie sprężarki i 
ewentualny wypadek. 

 W czasie wypompowywania chłodziwa, przed odłączeniem rurki 
łączeniowej należy upewnić się, czy zawory cieczy i gazu są zamknięte 
i czy zostało odłączone zasilanie.  
Jeżeli pracuje sprężarka, kiedy zawór odcinający jest otwarty a instalacja 
rurowa nie jest jeszcze podłączona, zostanie zassane powietrze i spowoduje 
wzrost ciśnienia lub uszkodzenie sprężarki i ewentualny wypadek. 

 Przy instalowaniu jednostki przed uruchomieniem sprężarki należy 
sprawdzić, czy instalacja rurowa jest prawidłowo podłączona. 
Jeżeli pracuje sprężarka, kiedy zawór odcinający jest otwarty a instalacja 
rurowa nie jest jeszcze podłączona, zostanie zassane powietrze i spowoduje 
wzrost ciśnienia lub uszkodzenie sprężarki i ewentualny wypadek. 

 Zabronione jest instalowanie jednostki w miejscu, gdzie może 
dochodzić do wycieku gazów palnych lub wywołujących korozję.  
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Jeżeli w pobliżu jednostki doszłoby do wycieku gazu, mogłoby to skutkować 
eksplozją lub innymi wypadkami. 

 Do celów przyłączenia do zasilania nie używać przewodu 
przedłużającego. Jeżeli przewód zasilający nie ma wystarczającej 
długości, należy skontaktować się z lokalnym zakładem naprawczym w 
celu dokonania wymiany.  
Nieprawidłowe podłączenie może spowodować porażenie prądem 
elektrycznym lub pożar. 

 Do wykonania połączenia jednostki wewnętrznej i zewnętrznej użyć 
właściwych typów przewodów. Przewody należy zamocować w 
uchwytach, aby styki listwy zaciskowej nie były obciążone na skutek 
ciągnięcia.  
Nieprawidłowe przekroje przewodów, nieprawidłowe podłączenie 
przewodów i niezabezpieczone listwy zaciskowe mogą być przyczyną 
porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. 

 

Narzędzia niezbędne przy instalowaniu 

  1. Poziomica 
  2. Wkrętak 
  3. Wiertarka udarowa 
  4. Wiertło 
  5. Kalibrator do rur 
  6. Klucz dynamometryczny 
  7. Klucz maszynowy 

  8. Ucinacz rurek 
  9. Detektor nieszczelności 
10. Wyciąg 
11. Manometr 
12. Uniwersalne urządzenie 

pomiarowe 
13. Klucz imbusowy 
14. Miara zwijana 

 

Uwaga: 

 W sprawie dokonania instalacji należy zwrócić się do lokalnego sprzedawcy. 

 Nie używać przewodu zasilającego o niewłaściwych parametrach. 
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Wybór miejsca instalacji 

Wymogi podstawowe 

Instalowanie urządzenia w następujących miejscach może skutkować awarią. 
Jeżeli nie można uniknąć instalacji w danym miejscu, należy skonsultować się 
ze sprzedawcą. 

1. Miejsca, gdzie występują duże źródła ciepła, para, palne/wybuchowe gazy 
lub substancje lotne rozpylone w powietrzu. 

2. Miejsca, gdzie znajdują się urządzenia dużych częstotliwości (np. spawarki 
lub aparaty medyczne). 

3. Miejsca znajdujące się nad brzegiem morza. 

4. Miejsca, gdzie w powietrzu występują pary oleju lub dym. 

5. Miejsca, gdzie występują gazy siarkowe. 

6. Inne miejsca o warunkach odbiegających od normy. 

7. Urządzenia nie można instalować w pralni. 
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Jednostka wewnętrzna  

1. W miejscu ustawienia w pobliżu doprowadzenia i odprowadzenia powietrza 
nie mogą występować żadne przeszkody. 

2. Należy wybrać miejsce umożliwiające swobodny odpływ skroplonej wody. 

3. Należy wybrać miejsce umożliwiające łatwe podłączenie do jednostki 
zewnętrznej i w którym w pobliżu zainstalowane jest gniazdo wtykowe. 

4. Wybierz miejsce pozostające poza zasięgiem dzieci. 

5. Należy wybrać miejsce, które przeniesie wagę jednostki i nie spowoduje 
zwiększenia hałasu i drgań. 

6. Urządzenie musi zostać zainstalowane w wysokości 2,5 m nad posadzką. 

7. Nie należy instalować jednostki wewnętrznej bezpośrednio nad urządzeniem 
elektrycznym. 

8. Należy zadbać, aby urządzenie nie znajdowało się w pobliżu oświetlenia 
jarzeniowego. 

Jednostka zewnętrzna  

1. Należy wybrać miejsce, w którym hałas i wydmuchiwane z przewodu 
powietrze nie będzie zakłócać spokoju otoczenia. Skonsultować ze 
specjalistą odległość od innych budynków i obiektów. 

2. Miejsce powinno być odpowiednio przewietrzane i suche. Jednostka 
zewnętrzna nie powinna być narażona na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych lub silnych wiatrów. 

3. Miejsce powinno unieść obciążenie powodowane wagą jednostki 
zewnętrznej. 

4. Przy instalowaniu należy zachować wymiary i odległości zgodnie z 
rysunkiem instalacyjnym. 

5. Należy wybrać miejsce pozostające poza zasięgiem dzieci i oddalone od 
zwierząt i roślin. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa jest to konieczne, 
należy jednostkę ogrodzić. 
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Wymagania dotyczące podłączenia 
elektrycznego 

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 

1. Przy instalacji urządzenia należy stosować się do wymogów norm i 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa. 

2. Do podłączenia urządzenia należy użyć oddzielnego obwodu zasilania i 
zabezpieczenia. 

3. Sprawdzić, czy zasilanie spełnia wymogi klimatyzatora. Niestabilne zasilanie 
lub nieprawidłowe podłączenie może być przyczyną awarii. Przed 
przystąpieniem do użytkowania klimatyzatora należy zainstalować właściwe 
przewody zasilające. 

4. Podłączyć właściwie przewód fazowy, zerowy i uziemiający gniazda 
elektrycznego. 

5. Przed przystąpieniem do pracy na urządzeniu elektrycznym należy odłączyć 
zasilanie. 

6. Nie podłączać do zasilania przed zakończeniem prac instalatorskich. 

7. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez 
producenta, autoryzowany zakład naprawczy lub osobę posiadającą 
wymagane uprawnienia, aby zapobiec ewentualnym zagrożeniom. 

8. Temperatura w układzie chłodzenia może być wysoka. Przewód zasilający 
należy umieścić we właściwej odległości od rurek przewodzących chłodziwo. 

9. Urządzenie należy instalować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi normami 
i przepisami. 

10. Urządzenie należy instalować, użytkować lub składować w pomieszczeniu 
o powierzchni posadzki powyżej X m

2
 (patrz tabela 1). 

 

Należy pamiętać, że jednostka napełniona jest łatwopalnym 
chłodziwem R32. Przy niewłaściwej obsłudze jednostki występuje 
zagrożenie wypadkowe lub ryzyko wystąpienia szkód materialnych. 
Szczegóły dotyczące chłodziwa patrz rozdział "Chłodziwo". 

 

Uziemienie 

1. Klimatyzator jest urządzeniem elektrycznym klasy I. Musi być prawidłowo 
uziemiony zgodnie z wymogami obowiązujących norm. Podłączenia 
uziemienia musi dokonać pracownik posiadający odpowiednie uprawnienia. 
Zapewnić stałą kontrolę działania uziemienia, w przeciwnym przypadku 
może dojść do porażenia prądem elektrycznym. 

2. Przewód żółtozielony w urządzeniu jest przewodem uziemiającym, którego 
nie można użyć do innych celów. 
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3. Oporność uziemienia musi spełniać wymogi obowiązujących norm 
elektrotechnicznych. 

4. Urządzenie musi być umieszczone w miejscu z łatwym dostępem do 
gniazda elektrycznego. 

5. Przy stałym podłączeniu do instalacji elektrycznej, do wyłączania 
klimatyzatora musi być zastosowany wyłącznik, który odłącza wszystkie 
bieguny a jego styki w stanie wyłączonym są od siebie oddalone o minimum 
3 mm. Przy modelach wyposażonych we wtyczkę, należy zapewnić po 
instalacji dobry dostęp do gniazda wtykowego. 

 

Klimatyzator Parametry 
zabezpieczenia 

ACH-09BI 10 A 

ACH-12BI 12 A 

ACH-18BI 16 A 
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SCHEMAT PODŁĄCZENIA 

ACH-09BI jednostka wewnętrzna               ACH-09BI jednostka zewnętrzna 
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ACH-12BI, ACH-18BI jednostka wew.     ACH-12BI, ACH-18BI jednostka zew. 
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ETYKIETY EFEKTYWNOŚCI 
ENERGETYCZNEJ 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE CHŁODZIWA 

Urządzenie to zawiera fluorowane gazy cieplarniane objęte Protokołem z Kioto. 
Konserwacja i likwidacja musi być przeprowadzana przez wykwalifikowanych 
pracowników. 
Typ chłodziwa: R32 
Skład środka chłodniczego R32: (100% HFC-32) 
Ilość środka chłodniczego: patrz tabliczka znamionowa. 
ACH-09BI (Wartość GWP: 675, 0.41t CO2 ekv.) 
ACH-12BI (Wartość GWP: 675, 0.40t CO2 ekv.)  
ACH-18BI (Wartość GWP: 675, 0.52t CO2 ekv.) 
GWP = Global Warming Potential (potencjał globalnego ocieplania) 
 
W razie wystąpienia usterki, problemów związanych z jakością lub innych 
należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub autoryzowanym zakładem 
serwisowym.  
Telefon alarmowy: 112 
 
 

PRODUCENT 

SINCLAIR CORPORATION Ltd. 
1-4 Argyll St. 
LONDON  
W1F 7LD 
United Kingdom 
 
www.sinclair-world.com 
 
Urządzenie wyprodukowano w Chinach (Made in China). 
 
 

PRZEDSTAWICIEL I WSPARCIE SERWISOWE 

SINCLAIR Global Group s.r.o. 
Purkyňova 45 
Brno 612 00 
Republika Czeska 
 
SERWIS - numer kontaktowy w Polsce: 0048 606 239 979 
Informacje na temat produktu można znaleźć na stronie:  
www.coolexpert-world.com 
Email: info@coolexpert-world.com 
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