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Uwaga: 

 
Na Twoim wyrobie 
umieszczony jest 

ten symbol. 
Oznacza, że 
przyrządów 

elektrycznych i 
elektronicznych nie 
należy likwidować 
łącznie z odpadem 

komunalnym, 
muszą być 

przekazywane do 
wyspecjalizowanego 

punktu zbioru.  

A. Informacje dotyczące likwidacji dla użytkowników prywatnych  

1. W Unii Europejskiej 

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

Zgodnie z nową dyrektywą UE, która określa właściwy sposób zbioru 
zużytych przyrządów elektrycznych i elektronicznych, ich 
zagospodarowywanie i ich recykling, należy zużyte przyrządy elektryczne i 
elektroniczne likwidować oddzielnie.  

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

W niektórych krajach* można zużyte urządzenia oddawać bezpłatnie u 
wyspecjalizowanego sprzedawcy przy zakupie porównywalnego nowego 
urządzenia.  

*) Szczegółowe informacje można uzyskać w miejscowym urzędzie 
samorządowym.  

Jeżeli zużyte urządzenie elektryczne i elektroniczne zawiera baterie lub 
akumulatory, należy je wyjąć i zlikwidować oddzielnie zgodnie z 
obowiązującym rozporządzeniem lokalnym.  

Prawidłowa utylizacja przyczynia się do prawidłowego zbioru zużytych 
urządzeń, ich zagospodarowywania i ich recyklingu. Prawidłowa likwidacja 
zapobiega negatywnemu oddziaływaniu odpadu na środowisko naturalne i 
zdrowie ludzi.  

2. W innych krajach poza UE  

Należy skontaktować się z lokalnymi władzami na temat prawidłowego 
postępowania w przypadku likwidacji tego urządzenia. 

B. Informacje dotyczące likwidacji dla użytkowników przemysłowych  

1. W Unii Europejskiej  

Jeżeli urządzenie było użytkowane dla prowadzenia działalności 
gospodarczej i teraz ma być zlikwidowane:  

Należy zwrócić się do swojego wyspecjalizowanego sprzedawcy, który 
udzieli informacji dotyczących sposobu zwrotu zużytego urządzenia. Może 
konieczne będzie wniesienie opłaty za odbiór i recykling urządzenia. Małe 
urządzenia  (i niewielkie ilości) może nie będą objęte opłatą.  

2. W innych krajach poza UE 

Należy skontaktować się z lokalnymi władzami na temat prawidłowego 
postępowania w przypadku likwidacji tego urządzenia. 

 
 
Tego urządzenia nie powinny obsługiwać osoby (także dzieci) o obniżonych zdolnościach 
fizycznych lub mentalnych, również takie, które nie posiadają wystarczającej wiedzy i umiejętności, 
jeżeli nie pozostają pod nadzorem lub nie są przyuczone do obsługi urządzenia przez osobę 
odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.  
Dzieci nie powinny zbliżać się do urządzenia. 
 
 
Dziękujemy za zakup naszego produktu. Aby prawidłowo korzystać z tego urządzenia, przed 
uruchomieniem należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Instrukcję należy przechować do 
wykorzystania w przyszłości.  

 

Tłumaczenie oryginału instrukcji 



W celu zapobiegania zranieniom obsługi lub innych osób i w celu unikania szkód materialnych, 
należy przestrzegać następujących zaleceń. Nieprawidłowa obsługa w wyniku zignorowania 
zaleceń dotyczących obsługi może prowadzić do powstania zranień lub szkód materialnych. 
Ważne wskazówki oznaczono za pomocą następującego symbolu. 

 

 OSTRZEŻENIE Nie zastosowanie się do zaleceń może prowadzić do poważnych 
zranień lub śmierci. 

 UWAGA 
Niewłaściwe postępowanie może prowadzić do zranień lub powstania 
szkód materialnych. 

 
W instrukcji zastosowano następujące symbole. 

 

 
Surowo wzbronione. 

 
Postępować ściśle z podanymi zaleceniami. 

 

 OSTRZEŻENIA 

  

 Nie używać kabli przedłużających i nigdy 
nie stosować rozdzielaczy. Nieprawidłowe 
połączenia elektryczne, niewłaściwa 
izolacja lub napięcie powyżej 
dopuszczalnego, mogą być przyczyną 
pożaru. 

 Nie należy pozostawać pod działaniem 
bezpośredniego oddziaływania zimnego 
powietrza przez dłuższy czas. 

 Do otworów wlotowych i wylotowych nigdy 
nie należy wkładać palców, prętów ani 
innych przedmiotów. 

 Nigdy nie należy próbować samodzielnie 
naprawiać klimatyzacji, przemieszczać jej 
lub modyfikować. Jeśli występuje taka 
potrzeba, to należy skontaktować się ze 
swoim punktem serwisowym. 

 Kabla zasilającego nigdy nie wyciągać z 
sieci ciągnąc za przewody. Należy mocno 
uchwycić wtyczkę kabla i wyciągnąć ją z 
gniazdka, w innym przypadku grozi to 
uszkodzeniem przewodów. 

 Nigdy nie stosować klimatyzacji w 
środowisku wilgotnym, np. w łazience lub 
pralni. 

 Z wtyczki kabla zasilającego usunąć 
wszystkie zabrudzenia i prawidłowo ją 
wsunąć do gniazda. Zabrudzona wtyczka 
może stać się przyczyną pożaru albo 
porażenia prądem elektrycznym. 

 W przypadku wystąpienia jakichkolwiek 
nieprawidłowości, np. zapach spalenizny, 
jednostkę należy natychmiast wyłączyć i 
odłączyć kabel zasilania, po czym 
skontaktować się z punktem serwisowym. 

 Przed rozpoczęciem czyszczenia jednostki 
zawsze należy ją wyłączyć i odłączyć kabel 
zasilania. 

 Stosować tylko kabel zasilania do tego 
przeznaczony. 

 Po instalacji jednostki należy skontaktować 
się z autoryzowanym instalatorem. 

 W sprawie napraw i konserwacji należy 
kontaktować się z autoryzowanym punktem 
serwisowym. 

 Urządzenie nie jest przeznaczone do 
używania przez osoby (włącznie z dziećmi) 
o ograniczonych zdolnościach fizycznych, 
umysłowych lub spostrzegania, a także z 
brakiem odpowiedniego doświadczenia i 
wiedzy, o ile nie obsługują urządzenia pod 
nadzorem lub nie były poinstruowane w 
zakresie użytkowania przez osobę 
odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. 

 Należy zwracać uwagę, aby dzieci nie 
używały urządzenia do zabawy. 

 



 

 OSTRZEŻENIA 

  

 Nigdy nie wolno dotykać jakichkolwiek 
przełączników wilgotnymi rękoma. Może to 
spowodować porażenie prądem. 

 Nigdy nie używać jednostki do celów 
niezgodnych z przeznaczeniem. Na 
jednostkę nigdy nie kłaść pożywienia, 
delikatnych przyrządów, roślin, zwierząt, 
farb itd. 

 Nie wystawiać roślin i zwierząt na 
bezpośrednie oddziaływanie prądu 
powietrza. 

 Jednostki nie wolno czyścić wodą. Nie 
używać palnych środków czystości, 
ponieważ może to spowodować deformacje 
lub pożar. 

 Nigdy nie pozostawiać palnych 
przedmiotów w pobliży jednostki, jeżeli 
byłyby bezpośrednio narażone na działanie 
wypływającego powietrza. 

 Na jednostce zewnętrznej nie wolno stawać 
i niczego na kłaść. 

 Nigdy nie używać niestabilnej lub 
rdzewiejącej podstawy. 

 Nigdy nie instalować jednostki w miejscach 
w pobliżu ujść gazów palnych. Może to 
spowodować ich gromadzenie i wybuch. 

 Jednostki klimatyzacyjna nie może 
pracować zbyt długo przy otwartych 
drzwiach lub oknach, albo przy zbyt 
wysokiej wilgotności. 

 Jeśli jednostka klimatyzacji będzie używana 
razem z innymi urządzeniami grzewczymi, 
to należy zwracać uwagę na regularne 
przewietrzanie, aby nie doprowadzić do 
zbyt niskiego poziomu tlenu. 

 Jeśli jednostka przez dłuższy okres nie 
będzie używana, to należy odłączyć kabel 
zasilający. Należy zwrócić też uwagę na 
zgromadzony kurz, który mógłby stać się 
przyczyną pożaru. 

 Zawsze podczas burzy jednostkę należy 
wyłączyć i odłączyć kabel zasilający, aby 
nie nastąpiło uszkodzenie podzespołów 
elektrycznych. 

 Należy sprawdzić, czy przewody 
odpływowe są podłączone prawidłowo. W 
innym przypadku może następować wyciek 
wody. 

 Należy sprawdzić, czy woda kondensatu 
odpływa bez przeszkód. Jeśli kondensat nie 
może prawidłowo odpływać, to woda może 
spowodować uszkodzenia. 

 Jednostka klimatyzacyjna musi być 
uziemiona zgodnie z obowiązującymi 
normami. 

 W celu zapewnienia bezpieczeństwa 
elektrycznego zalecamy zastosowanie 
zabezpieczenia prądowego na 
doprowadzeniu zasilania. 

 Jeśli dojdzie do uszkodzenia kabla 
zasilającego, to musi być on wymieniony 
przez producenta, punkt serwisowy albo 
specjalistę z podobnymi kwalifikacjami, w 
celu zapobieżenia zagrożeniu porażenia 
prądem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga:  niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu sterowania za pomocą sterowania 
zdalnego. Szczegóły dotyczące takiego sterowania znajdują się w instrukcji sterowania 
zdalnego. 

 
 
 



 

Nazwy poszczególnych części 

Jednostka wewnętrzna 

1. Panel czołowy (na rysunku uchylony) 

2. Wejście powietrza 

3. Filtr powietrza 

4. Wyjście powietrza 

5. Lamela strumienia poziomego 

6. Lamela strumienia pionowego (wewnątrz) 

7. Wyświetlacz 
 
 
 
Jednostka zewnętrzna 

8. Przewody rurowe 

9. Kabel połączeniowy 

10. Zawór zamykający 
 
Uwaga: 
Wszelkie ilustracji w niniejszej instrukcji mają 
tylko charakter poglądowy. Posiadane 
wykonanie zakupionej jednostki wewnętrznej 
może mieć inny panel czołowy i wyświetlacz, 
jednak zazwyczaj jest to wygląd, jak na 
rysunku. 
 

Odbiornik sygnałów 

 

Kontrolki sygnalizacji 

 Kontrolka ION (opcjonalnie) 
Świeci przy włączonej funkcji 
oczyszczania powietrza (jonizacji 
powietrza). 

 Kontrolka ROZMRAŻANIA (Defrost) 
(Tylko w modelach chłodzenie&ogrzewanie): 

Świeci przy automatycznym uruchomieniu 
rozmrażania albo przy sterowaniu 
temperaturą powietrza przy ogrzewaniu. 

 Kontrolka TEMPERATURA 

  W czasie pracy pokazuje ustawienie 
temperatury. 

  Przy awarii pokazuje kod błędu. 

 Kontrolka PRACA 
Kontrolka świeci w czasie pracy jednostki. 

 Kontrolka PROGRAM CZASOWY 
Kontrolka świeci przy aktywnym 
programie czasowym. 

 
 

Wejście powietrza (boczne)   Wejście powietrza (tylne) 

Wyjście powietrza 



Temperatury pracy 

Tryb 

Temperatura 
Chłodzenie Ogrzewanie Osuszanie 

Temperatura pokojowa 17°C ~ 32°C 0°C ~ 30°C 10°C ~ 32°C 

Temperatura zewnętrzna -15°C ~ 50°C -15°C ~ 30°C - -  

 

Uwaga: 

1. Dane zakresy temperatur pozwalają na uzyskanie optymalnej wydajności. Zastosowanie 
klimatyzacji w innych zakresach może powodować uruchomienie zabezpieczeń ochronnych, 
co wywoła zaburzenia w pracy jednostki. 

2. Dłuższa praca klimatyzacji w trybie chłodzenia w dużej wilgotności (pow. 80%) może 
powodować kapanie skondensowanej wody. Należy ustawić kąt lameli strumienia poziomego 
na maksymalny (pionowo do podłogi) i ustawić wysoką prędkość wentylatora. 

Zalecenie: jeśli jednostka jest wyposażona w dodatkowe ogrzewanie elektryczne i zewnętrzna 
temperatura otoczenia jest poniżej 0°C, to zalecamy zostawienie jednostki podłączonej do sieci, 
aby zapewnić prawidłową pracę. 

 

Sterowanie ręczne 
Jednostkę wyposażono w przełącznik awaryjnego trybu pracy. Przełącznik znajduje się pod 
panelem czołowym. Tego włącznika używa się do sterowania ręcznego, gdy nie działa sterowanie 
zdalne i podczas konserwacji. 

 

Uwaga: przed użyciem przełącznika ręcznego 
jednostka musi być wyłączona. Podczas pracy 
jednostki przełącznik należy przycisnąć tyle 
razy, aż nastąpi wyłączenie jednostki. 
1. 1. Otworzyć i uchylić panel czołowy do 
wysokości, aż znajdzie się w ustabilizowanej 
pozycji. W niektórych modelach zastosowano 
podpórkę. 

2. 2. Jedno wciśnięcie przełącznika ręcznego 
uruchamia wymuszony tryb AUTO. Powtórne 
wciśnięcie przycisku w ciągu 5 sekund, 
uruchomi wymuszony tryb C  ŁODZENIA. 

3. 3. Zamknąć panel czołowy w początkowym 
położeniu. 

UWAGA: 

Przełącznik jest używany tylko w celu próby 
działania. Nie zaleca się używania go bez 
potrzeby. 

 Do przywrócenia pracy sterowania zdalnego 
wystarczy użyć pilota sterowania zdalnego. 

 
 

 

Przełącznik ręczny 

Podpórka 

Przełącznik ręczny 



Sterowanie kierunkiem przepływu powietrza 

 
 

 

W celu równomiernego rozkładu warunków i 
temperatury w pomieszczeniu należy ustawić 
prawidłowy kierunek przepływu powietrza. 

Poziomą lamelę ustawia się za pomocą pilota 
zdalnego sterowania. 
Lamelę pionową można ustawić ręcznie. 

 
Strumień pionowy (góra-dół) 
Ustawienie wykonywać w czasie pracy 
jednostki. Kierunek strumienia powietrza można 
ustawić za pomocą pilota sterowania zdalnego. 
Lamela pozioma przesuwa się o 6° przy 
każdym przyciśnięciu, albo przełącza się 
automatycznie do góry lub w dół. Więcej 
szczegółów znajduje się w instrukcji obsługi 
zdalnego sterowania. 

 
Strumień poziomy (lewa-prawa) 
Kierunek strumienia ustawia się ręcznie za 
pomocą drążka nastawczego. 
WAŻNE: nie wsuwać palców do panelu 
wentylatora po stronie ssącej. Wysokoobrotowy 
wentylator może spowodować zranienia. 

 
 
 

 

 UWAGA 
 Nie używać jednostki w trybie chłodzenia lub 

osuszania z ustawieniem strumienia 
nawiewu w dół przez dłuższy czas. Mogłoby 
dochodzić do kondensacji na powierzchni 
poziomej lameli i kondensat mógłby kapać 
na podłoże lub na wyposażenie. 

 Jeśli jednostkę włącza się tuż po jej 
wyłączeniu, to pozioma lamela nie będzie 
poruszać się przez około 10 sekund. 

 Kąt otwarcia poziomej lameli nie powinien 
być zbyt mały, aby nie ograniczać strumienia 
powietrza i mocy C  ŁODZENIA lub 
OGRZEWANIA. 

 Nie poruszać lameli poziomej ręcznie, 
ponieważ może to spowodować 
uszkodzenie synchronizacji jej ruchu. 
Klimatyzację należy zatrzymać, odłączyć na 
kilka sekund od napięcia i znów włączyć. 

 Nie dopuszczać do pracy jednostki z 
zamkniętą lamelą horyzontalną. 

 

Zakres 

Regulator odchylenia 

Zakres 



Zasada pracy klimatyzacji 

 

Tryb AUTO 
 W trybie AUTO klimatyzacja automatycznie ustawi 
pracę chłodzenia, ogrzewania (tylko w modelach 
chłodzenie&ogrzewanie) albo wentylatora, zgodnie z 
zadaną i rzeczywistą temperaturą. 

 Klimatyzacja będzie automatycznie regulować 
temperaturę w pomieszczeniu zgodnie z 
ustawieniem. 

 Jeśli tryb AUTO nie spełnia oczekiwań, to 
temperaturę można ustawić ręcznie wg własnych 
potrzeb. 

 
Tryb SLEEP (Czuwanie) 
Przyciśnięcie przycisku SLEEP na pilocie w trybie 
chłodzenia, ogrzewania (w modelach 
chłodzenie&ogrzewanie) albo AUTO, spowoduje 
automatyczne podwyższenie temperatury (przy 
chłodzeniu) lub jej obniżenie (przy ogrzewaniu) o 1°C 
co godzinę w ciągu pierwszych 2 godzin, a później 
utrzymanie temp. przez 5 godzin i następnie 
wyłączenie. Ten tryb pozwala na oszczędność energii i 
poprawia komfort w pomieszczeniu w nocy. 

 
Tryb DRY (Osuszanie) 
 W trybie osuszania prędkość wentylatora jest 

regulowana automatycznie. 

 Jeśli w trybie osuszania temperatura w 
pomieszczeniu jest niższa niż 10°C, to kompresor 
wyłączy się i ponownie włączy dopiero w temp. 
powyżej 12°C. 

 
Optymalna praca klimatyzacji 
W celu zoptymalizowania pracy należy: 

 Ustawić odpowiednio kierunek strumienia powietrza, 
aby powietrze nie dmuchało wprost na ludzi. 

 Ustawić najwyższą wartość komfortową 
temperatury. Nie ustawiać ekstremalnych wartości 
temperatur. 

 W trybach chłodzenia lub ogrzewania zamknąć 
drzwi i okna (w celu efektywnej pracy jednostki). 

 Za pomocą przycisku TIMER ON na pilocie wybrać 
czas włączenia klimatyzacji. 

 W strefie czerpania powietrza nie umieszczać 
żadnych przedmiotów, ponieważ obniża to 
wydajność jednostki i może nawet uniemożliwić jej 
pracę. 

 Regularnie czyścić filtr powietrza, gdyż 
zanieczyszczenia obniżają wydajność. Nie pozwalać 
na pracę jednostki z zamkniętą lamelą horyzontalną. 

 

Tryb SLEEP 

Zegar wyłączenia 7 godz. 

Zadana 

temperatura 

1 godz. 1 godz. 

1 godz. 1 godz. 

Tryb SLEEP 

Zegar wyłączenia 7 godz. 

Zadana 
temperatura 

Chłodzenie 

Ogrzewanie 



Ochrona i konserwacja 

 

Zanim przystąpi się do konserwacji 
 Przed czyszczeniem należy wyłączyć jednostkę. 
Do czyszczenia stosować miękką, suchą szmatkę. 
Nie stosować środków odbarwiających i 
abrazyjnych. 

Uwaga: przed czyszczeniem jednostki 
wewnętrznej należy odłączyć zasilanie. 
 

 UWAGA 
 Jeśli jednostka wewnętrzna jest mocno brudna, to 
do czyszczenia można użyć szmatki namoczonej 
w zimnej wodzie. Następnie jednostkę należy 
wytrzeć suchą szmatką. 

 Nie stosować do czyszczenia ścierek 
nasączonych środkami chemicznymi lub do 
usuwania kurzu. 

 Do czyszczenia nie stosować benzyny, 
rozpuszczalnika, pasty polerującej itp. środków 
chemicznych. Mogłoby to porysować lub 
zdeformować plastikową powierzchnię. 

 Do czyszczenia panelu czołowego nigdy nie 
używać wody o temp. powyżej 40°C, aby nie 
spowodować odkształceń lub odbarwień. 

 
Czyszczenie jednostki 
Wycierać jednostkę tylko miękką suchą szmatką. Przy 
znacznym zabrudzeniu namoczyć szmatkę w ciepłej 
wodzie. 

 
Czyszczenie filtrów powietrza 
Zanieczyszczony filtr powietrza obniża zdolność 
chłodzącą jednostki. Filtr należy czyścić co 2 
tygodnie. 
1. Otworzyć i uchylić panel czołowy do wysokości, aż 
znajdzie się w ustabilizowanej pozycji. W niektórych 
modelach zastosowano podpórkę. 
2. Złapać filtr za uchwyt, lekko unieść i wyjąć z 
obsady, następnie wyciągnąć w dół. 
3. Filtr wyjąć z jednostki. Filtr należy czyścić raz na 2 
tygodnie. Filtr czyścić odkurzaczem lub wodą (po 
czym wysuszyć go w chłodnym miejscu). 
4. Wyjąć filtr odświeżacza powietrza z oprawy (w 
niektórych modelach). 

 Filtr odświeżacza powietrza czyścić co najmniej 
raz na miesiąc i wymieniać co 4-5 miesięcy. 

 Filtr można czyścić odkurzaczem i suszyć w 
chłodnym miejscu. 

 

Uchwyt filtra 

Filtr odświeżacza powietrza 



 

 

5. Filtr odświeżacza powietrza umieścić w 
początkowym miejscu. 

6. Ponownie wsunąć górną część filtra powietrza do 
jednostki, uważając, aby obie strony były dobrze 
osadzone, a następnie filtr ponownie zamontować. 

 
Wymiana filtrów powietrza 
1. Wyjąć filtr powietrza. 
2. Wyjąć filtr odświeżacza powietrza. 
3. Zainstalować nowe filtry i dobrze zamknąć panel 

przedni. 

 
Przygotowanie do dłuższego wyłączenia 
klimatyzacji 
Jeśli klimatyzacja nie będzie używana przez dłuższy 
czas, to należy: 
1. Wyczyścić jednostkę wewnętrzną i filtry. 
2. Zostawić uruchomiony wentylator przynajmniej 
przez pół dnia, aby osuszyć wewnętrzną część 
jednostki. 
3. Wyłączyć klimatyzację i odłączyć od źródła 
zasilania. 
4. Wyjąć baterie z pilota zdalnego sterowania. 
Także jednostka zewnętrzna wymaga regularnej 
konserwacji i czyszczenia. Nie wolno próbować 
wykonywać tego samemu. Należy skontaktować 
się ze sprzedawcą lub autoryzowanym punktem 
serwisowym. 

 
Kontrola przed rozpoczęciem sezonu 
 Skontrolować, czy kabel zasilający nie jest 
uszkodzony lub odłączony. 

 Wyczyścić jednostkę wewnętrzną i filtry. 

 Sprawdzić, czy zainstalowano filtry powietrza. 

 Sprawdzić, czy w czasie bezczynności nie zostały 
zablokowane otwory wlotowe i wylotowe. 

  

 Uwaga 
 Przy demontażu filtra nie dotykać metalowych 
części jednostki. Ostre metalowe krawędzie 
mogłyby spowodować zranienia. 

 Nie używać wody do czyszczenia wewnętrznej 
części klimatyzacji. Woda może naruszyć izolację 
i spowodować porażenie prądem elektrycznym. 

 Przed czyszczeniem jednostki należy się najpierw 
upewnić, czy odłączono zasilanie i wyłączono 
bezpiecznik. 

 Filtrów powietrza nigdy nie myć wodą o temp. 
powyżej 40°C. Resztki wody dokładnie wytrzepać 
i dokładnie wysuszyć filtr. Filtra nie nastawiać na 
działanie promieni słonecznych, co może 
spowodować jego uszkodzenie. 

 



Standardowe funkcje klimatyzacji 
Podczas standardowej pracy mogą zaistnieć następujące zdarzenia: 

1. Funkcje ochronne klimatyzacji 

Zabezpieczenie kompresora 
 Kompresora nie można ponownie uruchomić w czasie 3-4 minut po jego wyłączeniu. 

Zabezpieczenie przed nawiewem zimnego powietrza 
 Jednostkę tak zaprojektowano, że w trybie OGRZEWANIE nie nastąpi nawiew zimnego 
powietrza, gdy zewnętrzny wymiennik znajduje się w jednej z następujących trzech sytuacji, 
a nastawiona temperatura jeszcze nie była osiągnięta: 
A. Jeśli ogrzewanie właśnie się rozpoczęło. 
B. Przebiega rozmrażanie. 
C. Odbywa się ogrzewanie przy niskiej temperaturze. 

 Podczas rozmrażania wewnętrzny lub zewnętrzny wentylator zatrzyma się (tylko modele 
chłodzenie&ogrzewanie). 

Rozmrażanie (tylko modele chłodzenie&ogrzewanie) 
 Na jednostce zewnętrznej w czasie ogrzewania może pojawiać się szron przy niskiej 
temperaturze zewnętrznej i dużej wilgotności, przez co klimatyzacja uzyskuje słabą 
efektywność grzewczą. 

 W takiej sytuacji klimatyzacja zatrzyma ogrzewanie i automatycznie rozpocznie rozmrażanie. 

 Czas odmrażania może wynosić od 4 do 10 minut, zależnie od temp. zewnętrznej i ilości 
szronu na jednostce zewnętrznej. 

 

2. Białe opary wydobywające się z jednostki wewnętrznej  
 Białe opary powstają podczas chłodzenia przy dużych różnicach temperatury na wejściu i 
wyjściu powietrza i przy dużej wilgotności wewnątrz. 

 Białe opary mogą powstawać po powstaniu wilgoci wskutek rozmrażania i późniejszym 
restarcie w trybie OGRZEWANIE. 

 

3. Hałas wydobywający się z klimatyzacji 
 Słaby syczący dźwięk może być słyszany w czasie pracy kompresora i tuż po jego 
wyłączeniu. Dźwięk wywołuje przepływ chłodziwa i ustanie przepływu chłodziwa. 

 Słaby „piszczący” dźwięk może być słyszany w czasie pracy kompresora i tuż po jego 
wyłączeniu. Powoduje to rozszerzalność termiczna elementów z tworzywa sztucznego przy 
pojawiających się skokach temperatury. 

 Dźwięki towarzyszą też powrotowi lamel po pozycji początkowej po włączeniu jednostki. 

 
4. Jednostka wewnętrzna wydmuchuje kurz 
Jest to normalna sytuacja, gdy klimatyzacja włączana jest po raz pierwszy po dłuższym okresie 
bezczynności. 

 
5. Specyficzny zapach wydobywający się z jednostki wewnętrznej  

Jednostka wydmuchuje zapach materiałów budowlanych, mebli lub kurzu. 

 
6. Jednostka przechodzi z trybu chłodzenia lub ogrzewania do trybu WENTYLATOR 

(tylko modele chłodzenie&ogrzewanie) 
Kompresor zatrzymuje się automatycznie, a jednostka pracuje w tylko trybie wentylatora, gdy 
tylko temperatura wewnętrzna osiągnie wartość zadaną. Kompresor uruchomi się ponownie, 
gdy temperatura odbiegnie od zadanej (w trybie chłodzenia wzrośnie, w trybie ogrzewania 
spadnie). 



7. Po wyłączeniu klimatyzacji działa funkcja ochrony przed pleśnią 
Po wyłączeniu jednostki w trybie C ŁODZENIA (AUTO C ŁODZENIE, C ŁODZENIE 
WYMUSZONE) i OSUSZANIA jednostka pracuje jeszcze przez około 7-10 minut przy niskiej 
prędkości wentylatora. Po wyłączeniu w trybie OGRZEWANIA jednostka będzie jeszcze 
pracować przez około 30 sekund z niską prędkością wentylatora w celu ochrony przed 
powstawaniem pleśni, po czym jednostka wyłączy się automatycznie. 

 
8. Kapanie skondensowanej wody 
Dłuższa praca klimatyzacji w trybie chłodzenia w dużej wilgotności (pow. 80%) może 
powodować, że na powierzchni jednostki wewnętrznej będzie kondensować woda. Należy 
ustawić kąt lameli poziomej na maksymalny przepływ powietrza i ustawić wysokie obroty 
wentylatora. 

 
9. Tryb ogrzewania (tylko modele chłodzenie&ogrzewanie) 

W trybie ogrzewania klimatyzacja pobiera ciepło za pomocą jednostki zewnętrznej, dostarczając 
je przez jednostkę wewnętrzną. Gdy temperatura zewnętrzna spadnie, to ilość pobieranego 
ciepła proporcjonalnie spadnie. Jednocześnie w wyniku większej różnicy miedzy temp. 
zewnętrzną i wewnętrzną wzrośnie obciążenie cieplne klimatyzacji. Jeśli klimatyzacja nie jest w 
stanie stworzyć odpowiednich warunków, to zalecamy zastosowanie dodatkowych źródeł 
ogrzewania. 

 
10. Funkcja auto-restart 

 Przy zaniku zasilania w sieci, podczas pracy, nastąpi pełne wyłączenie klimatyzacji. 

 W jednostkach bez funkcji auto-restart, po powrocie zasilania na jednostce wewnętrznej 
będzie mrugać kontrolka PRACA. W celu ponownego uruchomienia na pilocie sterowania 
zdalnego przycisnąć przycisk ON/OFF. W jednostkach z funkcją auto-restart po powrocie 
zasilania nastąpi automatyczne uruchomienie zgodnie z ustawieniami zapisanymi w pamięci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Usuwanie usterek 

Usterka 

Kontrolka PRACA lub inny ciągle mruga. Jednostka albo wyłączy się, albo będzie 
pracować w trybie bezpiecznym (zależnie 
od modelu). Odczekać 10 minut, usterka 
może zniknąć samoczynnie. Jeśli tak się 
nie stanie odłączyć zasilanie i podłączyć 
je ponownie. Jeśli usterka nadal 
występuje, należy odłączyć zasilanie i 
skontaktować się z najbliższym punktem 
serwisowym. 

Na wyświetlaczu pokazuje się jeden z 
kodów awarii: E0, E1, E2, E3..., P0, P1, 
P2, P3..., albo F0, F1, F2, F3.... 
 

Często dochodzi do przepalenia 
bezpiecznika lub wyłączenia 
zabezpieczenia prądowego. 

Należy natychmiast wyłączyć 
klimatyzację, odłączyć zasilanie i 
skontaktować się z najbliższym punktem 
serwisowym. 

Do klimatyzacji dostał się przedmiot obcy 
lub woda. 

Czuć intensywny nieprzyjemny zapach 
lub słychać nietypowe dźwięki. 

 
Awaria Przyczyna Co robić? 

Jednostka się nie 
uruchamia. 

Zasilanie odłączone. Zaczekać na powrót zasilania. 

Mógł być odłączony kabel 
zasilania sieciowego. 

Sprawdzić podłączenie kabla 
zasilającego. 

Spalony bezpiecznik. 
Należy skontaktować się z 
autoryzowanym punktem 
serwisowym. 

Rozładowana bateria 
zasilania pilota. 

Wymienić baterię. 

Błędne ustawienia zegara. 
Zaczekać lub anulować ustawienia 
zegara. 

Jednostka za słabo chłodzi 
lub grzeje (tylko modele 
chłodzenie&ogrzewanie), 
choć płynie strumień 
powietrza. 

Błędnie ustawiona 
temperatura. 

Ustawić odpowiednią temperaturę. 
Więcej szczegółów znajduje się w 
instrukcji obsługi zdalnego 
sterowania. 

Niedrożny filtr powietrza. Wyczyścić filtr powietrza. 

Otwarte drzwi lub okna w 
pomieszczeniu. 

Zamknąć drzwi lub okna w 
pomieszczeniu. 

Zasłonięty dopływ lub odpływ 
powietrza jednostki 
wewnętrznej lub zewnętrznej. 

Usunąć przeszkody i ponownie 
uruchomić jednostkę. 

Aktywowało się 3-minutowe 
zabezpieczenie przed 
włączeniem kompresora. 

Chwilę odczekać. 

Jeśli usterka nadal występuje, to należy skontaktować się ze sprzedawcą lub najbliższym 
punktem serwisowym. Należy podać dokładny opis usterki i symbol modelu. 

 
Uwagi: Nie wolno samodzielnie naprawiać jednostki. 
 Zawsze należy kontaktować się z autoryzowanym punktem 

serwisowym. 
 
 
 
 
 
 



ETYKIETY ENERGETYCZNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Schemat połączeń ACH-09FCI2 - jednostka wewnętrzna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Schemat połączeń ACH-09FCI2 - jednostka zewnętrzna 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 



Schemat połączeń ACH-12FCI2 - jednostka wewnętrzna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schemat połączeń ACH-12FCI2 - jednostka zewnętrzna 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMACJE O ŚRODKU CHŁODNICZYM 
 
Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane objęte Protokołem z Kioto. Czynności 
konserwacyjne i utylizacyjne muszą być przeprowadzane przez wykwalifikowany personel. 
 
Typ czynnika chłodzącego: R410A 
Skład czynnika chłodzącego R410A: (50%  FC-32, 50% HFC-125) 
Ilość czynnika chłodzącego: patrz tabliczka znamionowa. 
ACH-09FCI2 (Wartość GWP: 2088, 1.67t rown. CO2) 
ACH-12FCI2 (Wartość GWP: 2088, 1.98t rown. CO2) 
GWP = Global Warming Potential (Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego) 
 
W przypadku problemów z jakością produktu, prosimy o kontakt z lokalnym sprzedawcą 
lub autoryzowanym centrum serwisowym.  
Telefon alarmowy: 112 
 
 

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

PRZEDSTAWICIEL I POMOC SERWISOWA 
 
NEPA spol. 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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 UWAGA 

 W celu wykonania napraw i konserwacji należy zwracać się do autoryzowanego punktu 
serwisowego. 

 To urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (włącznie z dziećmi) 
o obniżonych zdolnościach fizycznych, intelektualnych i postrzegania lub 
o niewystarczającym doświadczeniu lub wiedzy, w przypadku obsługi bez nadzoru lub 
bez poinstruowania w zakresie użycia przez osobę odpowiedzialną za ich 
bezpieczeństwo. 

 Należy uważać na dzieci, aby nie używały jednostki klimatyzacyjnej do zabawy. 

 W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, należy zlecić wymianę przez 
autoryzowanemu serwisowi. 

 Przed rozpoczęciem instalacji należy dokładnie przeczytać ZALECENIA DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTWA. 

 Podłączenia elektryczne może wykonywać tylko osoba wykwalifikowana. Do 
podłączenia użyć właściwie zabezpieczone i prawidłowo zwymiarowane przewody. 

 Nieprawidłowa instalacja, w wyniku nieprzestrzegania zaleceń, może być przyczyną 
zranień lub szkód materialnych. Ważne wskazówki oznaczono za pomocą 
następujących symboli: 
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 OSTRZEŻENIE 
Nie zastosowanie się do zaleceń może prowadzić do poważnych 
zranień lub śmierci. 

 UWAGA 
Niewłaściwe postępowanie może prowadzić do zranień lub 
powstania szkód materialnych. 

Podany symbol wskazuje na zalecenia, zgodnie z którymi należy postępować: 

 Oznaczenie czynności ZABRONIONEJ. 

 

 OSTRZEŻENIE 

1) Jeśli użytkownik źle wykona instalację, to może następować wyciek medium chłodzącego lub 

wody i klimatyzacja będzie pracować nieprawidłowo. Stanowi to zagrożenie porażenia prądem 

elektrycznym i pożaru. Przy przewodach hydraulicznych należy zachowaniem szczególną 

ostrożność. Przewody hydrauliczne należy wyginać bardzo powoli i ostrożnie. Nigdy nie wolno 

ich zaginać do pod kątem 90° i większym. Przewodów hydraulicznych nie wolno ani skracać, ani 

wydłużać. 

2) Instalację należy wykonać dokładnie według zaleceń instalacyjnych. Nieprawidłowa instalacja może 

powodować wycieki wody, co może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. 

3) Do instalacji należy używać dostarczone wyposażenie i części do tego przeznaczone. W innym 

przypadku może nastąpić awaria jednostki, wyciekanie wody, co może być przyczyną porażenia prądem 

elektrycznym lub pożaru. 

4) Jednostkę montować w miejscu stabilnym i trwałym, odpowiednim do masy jednostki. Przy braku 

stabilności lub przy nieprawidłowej instalacji, jednostka może spaść i spowodować zranienia. 

5) Należy przestrzegać obowiązujących norm, przepisów i zaleceń instalacyjnych dotyczących instalacji 

elektrycznych. Jednostka wymaga niezależnego zasilania, tylko dla jednostki. Nieodpowiednio 

zwymiarowane lub nieprawidłowo wykonane doprowadzenie prądu może stać się przyczyną porażenia 

prądem elektrycznym lub pożaru. 

6) Należy używać odpowiednio zwymiarowanych kabli zasilających, prawidłowo i mocno podłączonych, 

aby na zaciski nie oddziaływała żadna siła zewnętrzna. Nieprawidłowe podłączenie może powodować 

nadmierne nagrzewanie się lub pożar. 

7) Doprowadzenie zasilania należy wykonać tak, aby możliwe było prawidłowe umocowanie osłony panelu 

sterowania. Nieprawidłowe umocowanie panelu, może powodować nagrzewanie się zacisków i 

powstanie pożaru lub porażenie prądem elektrycznym. 

8) Podłączenia przewodów hydraulicznych należy wykonywać uważając, aby (oprócz 

odpowiedniego chłodziwa) do przewodów nie dostało się powietrze. Usterki mogą powodować 

spadek wydajności, a także powstawanie wysokiego ciśnienia, które może spowodować 

wybuch i zranienia. 

 

9) Nie zmieniać długości kabla zasilającego, nie używać przedłużaczy i gniazdek sieciowych 

przeznaczonych dla innych odbiorników. Nie zachowanie tych zasad może spowodować 

niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. 
 

 OSTRZEŻENIE 

1) Jednostka musi być prawidłowo uziemiona, a doprowadzenie zasilania musi posiadać zabezpieczenie 

prądowe. Nieprawidłowe uziemienie może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym. 

2) Nigdy nie instalować jednostki w miejscach z możliwym wyciekiem gazów palnych. Wycieki 

gazu i jego nagromadzenie w pobliżu jednostki mogą spowodować pożar.  

3) Przewody odprowadzenia kondensatu należy zamontować zgodnie z zaleceniami instalacyjnymi. Jeśli 

odprowadzenie nie jest wykonane prawidłowo, to do pomieszczenia może wyciec woda i uszkodzić 

wyposażenie. 
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Wybór miejsca instalacji 

Jednostka wewnętrzna 

 Nie wystawiać jednostki na oddziaływanie ciepła lub pary. 

 Należy wybrać miejsce wolne od przeszkód przed  

      jednostką i wokół niej. 

 Należy upewnić się, że kondensat może odpływać 

swobodnie. 

 Nie instalować jednostki w pobliżu drzwi. 

 Należy upewnić się, że po lewej i prawej stronie jednostki 

jest wolna przestrzeń przynajmniej 12 cm. 

 Sprawdzić, czy w ścianie nie znajdują się przewody 

elektryczne, hydrauliczne itd., które mogą ulec uszkodzeniu. 

 Jednostkę wewnętrzną przymocować do ściany na 

wysokości co najmniej 2,3 m nad podłożem. 

 

 Jednostkę wewnętrzną przymocować do ściany tak, aby pozostała wolna przestrzeń do stropu co najmniej 15 cm. 

 Jednostki nie można wystawiać bezpośrednio na promienie słoneczne. Promienie słońca mogą powodować 

blednięcie lub przebarwienia elementów plastikowych. Jeśli jest taka potrzeba, to zastosować osłonę przed słońcem. 
 

 
Jednostka zewnętrzna 

 Jeśli jednostka zewnętrzna jest osłonięta przed słońcem i 

deszczem, to zwrócić uwagę na to, czy nie jest ograniczone 

odprowadzenie ciepła przez wymiennik. 

 Należy upewnić się, że po lewej stronie jednostki i z tyłu jest 

wolna przestrzeń co najmniej 30 cm. Przed jednostką musi 

zostać wolna przestrzeń co najmniej 200 cm, a po stronie 

podłączenia w prawo musi zostać wolna przestrzeń co 

najmniej 60 cm. 

 W strefie wlotu i wylotu powietrza nie wpuszczać żadnych 

zwierząt i nie umieszczać żadnych roślin. 

 Montaż wykonać w miejscu, które uniesie ciężar jednostki, 

bez hałasu i chwiania, powodującego zaburzenia pracy. 

 Należy wybrać miejsce, w którym gorące powietrze i hałas 

nie będą przeszkadzać sąsiadom. 

 

 

 
Montaż na dachu lub ścianie zewnętrznej budynku 

 Jednostka instalowana na dachu budynku musi być dobrze wypoziomowana. 

 Zwracać uwagę na to, aby dach i kotwienie spełniało wymogi instalacji. 

 Przy montażu na dachu należy postępować zgodnie z przepisami miejscowymi i rozporządzeniami dotyczącymi takich 

instalacji. 

 Montaż jednostki na dachu lub na ścianie zewnętrznej budynku może powodować nadmierny hałas i wibracje. Należy 

też pamiętać, że montaż jednostki na dachu lub ścianie zewnętrznej budynku może utrudnić prowadzenie prac 

serwisowych. 
 
 
Narzędzia potrzebne do instalacji 

Poziomica 

Wkrętak 

Wiertarka elektryczna, nasada do wiercenia otworów 

Ø90 

Klucze dynamometryczne (zależnie od modelu jednostki) 

Klucz francuski 

Imbus sześciokątny (4 mm) 

Drabina 

+ wyposażenie klimatyzacji i instrukcja obsługi 

 

 

Ponad 15 cm 

Ponad 12cm 
Ponad 

12cm 

Ponad 2,3 m 

Ponad Ponad 60 cm 

Ponad 30 cm 

Ponad 

200 cm Ponad 

60 cm 



ZALECENIA MONTAŻOWE 

– 5 – 

 
Wyposażenie 

Pozycja Nazwa wyposażenia Ilość 

1 Płyta instalacyjna 1 

2 Wkładka 5-8 (zależnie od modelu) 

3 Wkręt samogwintujący 5-8 (zależnie od modelu) 

4 Uszczelka 1 

5 Kołnierz odpływu 1 

6 Pilot 1 

7 Wkręt samogwintujący (opcjonalnie) 2 

8 Uchwyt pilota (opcjonalnie) 1 

9 Filtr odświeżacza powietrza (filtra powietrza) 1 

Uwaga: Inne części lub elementy wyżej nie wymienione należy zakupić. 

 

WSKAZÓWKA 
 Należy upewnić się, że po lewej i prawej 

stronie jednostki jest wolna przestrzeń co 
najmniej 12 cm. Jednostkę wewnętrzną 
przymocować do ściany tak, aby pozostała 
wolna przestrzeń do stropu co najmniej 15 
cm. 

 Sprawdzić, czy w ścianie nie znajdują się 
przewody elektryczne, hydrauliczne itd., 
które mogą ulec uszkodzeniu. 

 Jednostkę wewnętrzną przymocować do 
ściany na wysokości co najmniej 2,3 m nad 
podłożem. 

 Przynajmniej dwa z kierunków A, B i C 
powinny być wolne od przeszkód. 

 

 

 

 Ilustracje mają tylko charakter 
poglądowy. 

 

 

 

 

 

 

Ponad 15 cm 

Ponad 12 cm 

Ponad 12 cm 

Filtr powietrza 

Ponad 2,3 m 

Pilot 

Wkręt 
samogwintujący 

Uchwyt 
pilota 

Wylot powietrza 

Ponad 30 cm 

Ponad 200 cm 

Ponad 30 cm 

Ponad 60 cm 

Ponad 60 cm  
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Instalacja jednostki wewnętrznej 

Montaż płyty instalacyjnej 
1.  Płytę instalacyjną zamontować poziomo do stałej 

części ściany w taki sposób, aby zachować 
odpowiednią przestrzeń wokół płyty. 

2. W ścianach wykonanych z cegieł, betonu itp. 
wywiercić 5 lub 8 otworów o średnicy 5 mm. Po 
wywierceniu wsunąć w otwory wkładki kołków. 

3. Płytę instalacyjną zamocować za pomocą 5 lub 8 
śrub. 

 

 
 
Wskazówka: 
Otwory pod płytę instalacyjną dopasować do rodzaju ściany i rozkładu otworowania w płycie 
instalacyjnej. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prawidłowe ustawienie 
płyty instalacyjnej 

150 mm lub więcej od stropu 
Obrys jednostki wewnętrznej 

120 mm lub  
więcej od ściany 

120 mm lub  
więcej od ściany 

Otwór ø90 do przewodów 
chłodzenia z tyłu z prawej 
strony  

Otwór ø90 do przewodów 
chłodzenia z tyłu z lewej 
strony  

150 mm lub więcej od stropu 
Obrys jednostki wewnętrznej 

120 mm lub  
więcej od ściany 

120 mm lub  
więcej od ściany 

Otwór ø90 do przewodów 
chłodzenia z tyłu z prawej 
strony  

Otwór ø90 do przewodów 
chłodzenia z tyłu z lewej 
strony  
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Wiercenie otworów w ścianie 
1.  Zgodnie ze schematem wymiarów na poprzedniej 

stronie wyznaczyć miejsce wykonania otworów. 
Wywiercić otwór średnicy ø90 z nachyleniem na 
zewnątrz z pomieszczenia. 

2. Jeśli otwór wykonywany jest w metalowej kracie, 
metalowej płycie itp., to należy otwór wyposażyć w 
przepust. 

 

 
 
 
Instalacja odprowadzenia kondensatu 
1. Przeciągnąć wąż odprowadzenia kondensatu przez 

otwór w ścianie, unikając nieprawidłowego 
wykonania zgodnie z rysunkiem po prawej stronie. 

2. Przy podłączaniu do węża przedłużającego 
przeciągnąć część połączenia przez przewód tak, 
aby nie doszło do spłaszczenia węża 
odprowadzającego. 

 
 

 

Montaż jednostki wewnętrznej 
Wskazówka: Końcówkę żeńską węża chłodziwa 
poprowadzić przez otwór po prawej stronie albo po lewej 
z tyłu. 

1. Przeciągnąć wąż z końcówką żeńską przez otwór 
w ścianie. 

2. Zawiesić górną szczękę z tylnej strony jednostki 
wewnętrznej na górny wieszak na płycie 
instalacyjnej i przesunąć jednostkę w lewo i w 
prawo, upewniając się, że jest dobrze zawieszona. 

3. Wąż z końcówką żeńską można łatwo przeciągnąć 
po odchyleniu jednostki za pomocą rozpórki 
między jednostką wewnętrzną i ścianą. Następnie 
rozpórkę wyjąć. 

4. Opuścić dolną stronę jednostki ponownie ku 
ścianie i przesunąć jednostkę w prawo i w lewo, 
upewniając się, że jest dobrze zawieszona. 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

Przewody hydrauliczne i ich mocowanie 
Przewody hydrauliczne, kabel łączący i węże 
odprowadzenia kondensatu w miejscu przejścia przez 
ścianę dla pewności należy zawinąć taśmą 
zabezpieczającą przed uszkodzeniem. 

 Kondensat gromadzi się z tyłu jednostki 
w przestrzeni zbiorczej kondensatu i jest 
odprowadzany z jednostki na zewnątrz, dlatego nie 
należy niczego wkładać do przestrzeni zbiorczej 
kondensatu. 

 

 
 
UWAGA 

 Zwracać uwagę, aby nie nastąpiło odłączenie przewodów z chłodziwem z tylnej strony 
jednostki. 

 Należy zwracać uwagę, aby prawidłowo zamontować wąż odprowadzenia kondensatu. 

Wewnątrz 
Ściana Na zewnątrz 

Nie blokować odpływu 
przez uniesienie 

Nie wkładać końcówki 
odpływu do wody 

Prawidłowo Błędnie 

Wieszak górny 

Wieszak 
dolny 

Rozpórka 

Zbieranie kondensatu 

Przestrzeń hydrauliki 

Przewody 
połączeniowe 

Taśma owijająca 

Odprowadzenie kondensatu 

Kabel  
łączący 

Jednostka wewnętrzna 
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 Należy wykonać izolację cieplną przewodów hydraulicznych. 

 Należy zwrócić uwagę, aby wąż odprowadzenia kondensatu znajdował się w najniższym 
miejscu wiązki. Umieszczenie go wyżej mogłoby prowadzić do przelewania się zbiorniczka 
wewnątrz jednostki. 

 Nigdy nie wykonywać krzyżowania zaplątania kabla zasilającego z innymi elementami. 

 Wąż odpływu prowadzić w dół w taki sposób, aby zapewnić swobodny odpływ kondensatu. 
 
 

Instalacja jednostki zewnętrznej 

Wskazówki dotyczące montażu jednostki zewnętrznej 

 Należy wybrać miejsce, które uniesie ciężar jednostki oraz będzie odpowiednie dla tłumienia hałasu i 
zabezpieczenia przed możliwością chwiania jednostki. 

 Należy tak dobrać kierunek wylotu powietrza, aby ujście nie było niczym blokowane. 

 Jeśli miejsce instalacji narażone jest na oddziaływanie mocnego wiatru, np. nad brzegiem morza, to 
należy odpowiednio chronić wentylator - umieścić jednostkę równolegle do wiatru lub użyć kurtynę. 

 Należy zabezpieczyć się przed oddziaływaniem wiatru, szczególnie w obszarach, w których występuje on 
często. 

 Przy zastosowaniu ramy instalacyjnej należy uważać, 
aby jej rozmiary były dopasowane. Ściana nośna 
powinna być zbudowana z cegieł, betonu lub materiałów 
podobnych, albo musi być odpowiednio wzmocniona. 
Połączenie pomiędzy ścianą, wspornikiem i jednostką 
musi być mocne, stabilne i sztywne. 

 Należy uważać, aby żadna przeszkoda nie utrudniała 
wylotu powietrza. 

 
 
 

 

Mocowanie jednostki zewnętrznej 
Jednostkę zakotwić do betonu lub stałej podstawy za 
pomocą śrub i nakrętek o rozmiarze ø10 lub ø8. 
Wskazówka: Zakupiona jednostka może być w jednym 
z poniższych wykonań. W tabeli podano skok otworowania 
montażowego. 

 

 

Rozmiary zewnętrzne 
wymiary w mm 

(szer. x wys. x głęb.) 

Rozstaw kotwienia (mm) 

A B 

700x540x240 458 250 

685x 430x260 460 276 

780x540x250 549 276 

760x590x285 530 290 

845x700x320 560 335 

775x545x310 600 320 

670x540x265 481 276 

   

 

Mocny 

wiatr 

Wlot powietrza 

Wylot powietrza 

Wlot  
powie- 
trza 
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Montaż odprowadzenia kondensatu 
Uwaga: Podłączenie odpływu może różnić się w 
zależności od wersji wykonania jednostki zewnętrznej. 

Do podłączenia odpływu najpierw należy założyć 
uszczelkę, następnie wsunąć złącze do otworu w 
podstawie jednostki zewnętrznej i obrócić złącze o 90°, 
zabezpieczając je zgodnie z rysunkiem (A). W wykonaniu 
wg rysunku (B) wystarczy złącze wcisnąć do otworu w 
podstawie, aż „zaskoczy”. Następnie do złącza podłączyć 
wąż odpływowy (nie jest częścią dostawy), aby zapewnić 
prawidłowy odpływ kondensatu z jednostki w trybie 
ogrzewania. 

 

 
Podłączenie przewodów chłodzących 

UWAGA: Przy przewodach hydraulicznych należy zachowaniem szczególną ostrożność. Przewody 
hydrauliczne należy wyginać bardzo powoli i ostrożnie. Nigdy nie wolno ich zaginać pod 
kątem 90° i większym. Przewodów hydraulicznych nie wolno ani skracać, ani wydłużać. W 
celach bezpieczeństwa w czasie podłączania przewodów hydraulicznych zawsze należy 
stosować środki ochrony oczu i rękawice robocze. Przed podłączaniem najpierw należy zdjąć 
osłonę zbiorniczka. 

 
http://www.coolexpert.eu/pl/produkt/instalacja/ 
 

 

Montaż złącz hydraulicznych 

 
 
Krok 1: Upewnić się, że dźwignia zamykająca końcówki męskiej jest w pozycji uchylonej. 

Krok 2:  Rozluźnić objemkę końcówki żeńskiej, a końcówkę męską jednostki zewnętrznej wsunąć do końcówki żeńskiej. 

Krok 3: Rozluźnić objemkę końcówki żeńskiej, aż końcówka męska „zaskoczy” w prawidłowej pozycji. 

Krok 4: Opuścić dźwignię zamykającą końcówki męskiej do końcówki żeńskiej, aż dźwignia zamykająca zamknie się na 
objemce i zabezpieczy połączenie. 

 
Demontaż złącz hydraulicznych 

Krok 1: Wyłączyć zasilanie jednostki i wyjąć kabel sieciowy z gniazda. 

Krok 2:  Odczekać 5 minut na wyrównanie ciśnienia w instalacji między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną. 

Krok 3: Dźwignię zapięcia końcówki męskiej odchylić do skrajnego górnego położenia. 

Krok 4: Rozluźnić objemkę końcówki żeńskiej, aby umożliwić wyjęcie końcówki męskiej. 

Krok 5: Założyć osłonki ochronne zabezpieczające przez wnikaniem kurzu. 

Uszczelka 
Podłącz. odpływu Otwór w podstawie 

jednostki zewnętrznej 

Rura odpływowa 

Uszczelka 

Widok strona z jednostki wewnętrznej – końcówka męska Widok strona z jednostki zewnętrznej – końcówka żeńska 

Zdjąć osłonkę ochronną 
Uwolnić objemkę i zdjąć osłonkę 
ochronną 

http://www.coolexpert.eu/pl/produkt/instalacja/
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Podłączenia elektryczne 

Środki bezpieczeństwa dotyczące połączeń elektrycznych: 

1. Jeśli pojawiają się istotne problemy dotyczące bezpieczeństwa instalacji elektrycznej, to przed 
montażem klimatyzacji należy wykonać naprawę. 

2. Napięcie zasilające musi mieścić się w zakresie 90%~110% napięcia nominalnego. 

3. Obwód zasilania musi być wyposażony w zabezpieczenie przeciwzwarciowe i wyłącznik 
główny, o wartości 1,5-krotności prądu maksymalnego. 

4. Montaż należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Nigdy nie używać 
klimatyzacji w środowisku wilgotnym, np. w łazience lub pralni. 

5.  W przypadku trwałego podłączenia zasilania musi być zamontowane urządzenie odłączające 
dla wszystkich biegunów z minimalną odległością pomiędzy stykami 3 mm i z prądem 
zbiorczym nie przekraczającym 10 mA, a także zabezpieczeniem prądowym o zalecanej 
czułości, nie przekraczające 30 mA. 

6. Jednostki wyposażone w dodatkowe grzejniki elektryczne muszą znajdować się co najmniej 
1 m od materiałów palnych. 

7. Podłączenia przewodów wykonywać wg schematu połączeń, znajdującego się na panelu 
jednostki zewnętrznej i wewnętrznej. 

8. Wszelkie połączenia elektryczne musi wykonywać osoba z kwalifikacjami, przy zachowaniu 
wszystkich obowiązujących norm i przepisów. 

9. Dla jednostki należy wykonać niezależne zasilanie elektryczne. Następująca tabela podaje 
zalecane przekroje przewodów i parametry bezpieczników: 

 
Minimalne przekroje przewodów: 

Prąd nominalny jednostki (A) Przekrój przewodu (mm2) 

>3 i ≤6 0,75 

>6 i ≤10 1 

>10 i ≤16 1,5 

>16 i ≤25 2,5 

>25 i ≤32 4 

>32 i ≤40 6 

 
Wskazówki: 

 Przekrój przewodów zasilania i połączeniowych oraz prąd bezpieczników lub wyłącznika są 
uwarunkowane od prądu maksymalnego, podanego na tabliczce znamionowej na panelu 
bocznym jednostki. Przed dobraniem przekroju przewodów, odpowiednich bezpieczników i 
wyłącznika należy opierać się na tabliczce znamionowej. 

 Układ sterujący jednostki jest chroniony przed nietypowymi warunkami za pomocą 
ubezpieczenia; wartość bezpiecznika podano na płytce drukowanej, np.: T3,15A/250VAC, 
T5A/250VAC itd. 
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Połączenie elektryczne jednostki wewnętrznej z zewnętrzną 

Uwaga: Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac podłączeniowych należy odłączyć główne 
doprowadzenie zasilania. 

1. Przewody połączeniowe są podłączane do styków płyty sterowania jednostki, za wyjątkiem 
przewodu uziemienia (żółto-zielony). 

2. Rozluźnić śrubę osłony jednostki sterującej jednostki zewnętrznej. 

3. Uchwycić złącze kabla z jednostki wewnętrznej i podłączyć do złącza jednostki zewnętrznej, aż 
do „zatrzaśnięcia” złącza. Kabel na płycie sterującej zabezpieczyć za pomocą zacisku 
kablowego. 

4. Podłączyć przewód niezależnego uziemienia do złącza na płycie. 

5. Połączenie elektryczne jest już gotowe. 
 
 

 
 

Jednostka zewnętrzna 

Osłona płyty sterowania 

Śruba 

Jednostka zewnętrzna Jednostka zewnętrzna 

Złącze 
albo 

Żółto/zielony 

Jednostka wewnętrzna 
Zabezpieczyć zaciskiem kablowym 
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Praca próbna 
 
Po wykonaniu próby szczelności układu hydraulicznego i kontroli bezpieczeństwa połączeń 
elektrycznych należy przeprowadzić pracę próbną. 

 Należy sprawdzić, czy wszystkie połączenia hydrauliczne i innych przewodów są wykonane 
prawidłowo. 

1. Włączyć zasilanie jednostki i uruchomić ją przyciskając na pilocie przycisk ON/OFF. 

2. Przyciskiem MODE włączać kolejno tryby COOL (Chłodzenie), HEAT (Ogrzewanie), AUTO 
i FAN (Wentylator) i sprawdzić, czy pracują prawidłowo. 

3. Przy niskiej temperaturze zewnętrznej (poniżej 17°C) nie można włączyć pilotem trybu 
chłodzenia, dlatego trzeba użyć sterowania ręcznego. Sterowanie ręczne stosuje się w 
przypadku awarii pilota lub podczas konserwacji. 

 Otworzyć i uchylić panel czołowy do wysokości, aż znajdzie się w ustabilizowanej pozycji. 

 Wcisnąć przycisk sterowania ręcznego i wybrać tryb AUTO lub COOL - jednostka będzie 
pracować w trybie wymuszonym AUTO lub COOL (więcej szczegółów znajduje się w instrukcji 
obsługi jednostki). 

4. Zaleca się pracę próbną w czasie około 30 minut. 

 

 

 
 
 

Włącznik sterowania 
ręcznego 
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Dane techniczne pilota 
 

Model R51M/(C)E, R51M/BG(C)E, RG51M2/(C)E, 

RG51A/(C)E, RG51M3/(C)E, RG51M3/BG(C)E, 

RG51M8/(C)E, RG51M9/(C)E, RG51M/BGE-IN 

Napięcie nominalne 3,0 V (2 x LR03) 

Zasięg nadajnika 8 m 

Warunki otoczenia -5°C ~ 60°C 

 
 

Funkcje pilota 
 

1. Tryb pracy:  AUTO, COOL (Chłodzenie), DRY (Osuszanie), HEAT (Ogrzewanie),  

   FAN (Wentylator) 

2. Ustawienie zegara: 24 godziny 

3. Ustawienie temp. wewnętrznej: 17°C ~ 30°C 

4. Pełne działanie wyświetlacza LCD (ciekłokrystalicznego) 

 
 

Funkcje poszczególnych przycisków 
 

 

Uwaga: 
* oznacza wybieralny przycisk 
 
14* i 15* 
przyciski nie są dostępne w modelu 
RG51M2/(C)E 
 
7*, 14* i 15* 
Przyciski nie są dostępne dla modeli 
RG51M3/(C)E , RG51M3/BG(C)E 
 
15* 
Przyciski nie są dostępne w modelach 
R51M/(C)E, R51M/BG(C)E, RG51M/BGE-IN 
 
4*, 6*, 7*, 14*, 15* 
Przyciski nie są dostępne w modelu 
RG51M9/(C)E 
 
6*, 7* 14*, 15* 
Przyciski nie są dostępne w modelu 
RG51M8/(C)E 
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 Przycisk TEMP : Przyciśnięcie przycisku zmniejsza wartość temperatury wewnętrznej. 

 Przycisk TEMP : Przyciśnięcie przycisku zwiększy wartość temperatury 

 Przycisk MODE: Każde naciśnięcie przycisku zmienia tryb zgodnie ze strzałką: 

 

Uwaga: Nie naciskać przycisku HEAT (Ogrzewanie) przy modelu przeznaczonego tylko do 
chłodzenia. Funkcja ogrzewania nie jest obsługiwana w tym modelu. 

 Przycisk SWING: Przyciśnięcie przycisku włącza funkcję automatycznego pochylania lameli 

poziomej. Ponowne przyciśnięcie wyłącza funkcję. 

 Przycisk RESET: Przyciśnięcie tego przycisku anuluje wszystkie bieżące ustawienia i 

przywróci sterowanie jednostki do ustawień wyjściowych. 

 Przycisk AIR DIRECTION: Przyciśnięcie przycisku zmieni kąt strumienia powietrza za 

pomocą lameli. Każde przyciśnięcie zmienia kąt o 6°. Lamela automatycznie zmieni kąt 
pochylenia, gdy osiągnie poziom, przy którym nastąpiłoby blokowanie chłodzenia lub 
ogrzewania klimatyzacji. Przy przyciskaniu przycisku wyświetlacz nie pokazuje żadnego 
symbolu. (Nie dotyczy to jednostek bez tej funkcji.) 

 Przycisk LED DISPLAY: Przyciśnięcie przycisku wyłącza wyświetlacz cyfrowy klimatyzacji, 

a ponowne przyciśnięcie włącza. (Nie dotyczy to jednostek bez okienka z 
wyświetlaczem LED.) 

 Przycisk FAN SPEED: Służy do wyboru jednej z czterech trybów prędkości wentylatora - 

AUTO, LOW (niska), MED (średnia) lub HIGH (wysoka). Przyciśnięcie przycisku zmienia tryb 
pracy na kolejny. 

 Przycisk ON/OFF: Przyciśnięcie przycisku włącza/wyłącza jednostkę. 

 Przycisk TIMER ON: Przyciśnięcie przycisku uruchamia programowanie zegara włączania. 

Każde przyciśnięcie przesuwa czas włączenia krokowo o 30 minut. Jeśli wyświetlacz 
pokazuje 10, to każde przyciśnięcie wydłuża czas o 60 minut. Aby anulować zegar należy 
ustawić 0. 

 Przycisk SLEEP: Przyciśnięcie przycisku uruchamia tryb uśpienia. Kolejne przyciśnięcie 

anuluje ten tryb. Funkcja jest używana tylko dla trybu COOL (Chłodzenie), HEAT 
(Ogrzewania) i AUTO, zabezpieczając utrzymanie odpowiedniej temperatury nawet w czasie 
snu. 

 Przycisk TIMER OFF: Przyciśnięcie przycisku uruchamia programowanie zegara 

wyłączenia. Każde przyciśnięcie przesuwa czas wyłączenia krokowo o 30 minut. Jeśli 
wyświetlacz pokazuje 10, to każde przyciśnięcie wydłuża czas o 60 minut. Aby anulować 
zegar należy ustawić 0. 

 Przycisk LOCK: Przyciśnięcie przycisku LOCK (blokada) blokuje ustawienia bieżące i pilot 

nie reaguje na funkcje oprócz przycisku LOCK. Kolejne przyciśnięcie anuluje funkcję. 

 Przycisk TURBO: Przyciśnięcie przycisku włącza/wyłącza funkcję Turbo, służącą do jak 

najszybszego uzyskania zadanej temperatury w pomieszczeniu. W trybie chłodzenia 
jednostka będzie nawiewać zimne powietrze przy dużej prędkości wentylatora. W trybie 
ogrzewania (tylko jednostką z tą funkcją) wzrost temperatury będzie wykonywany w możliwie 
najkrótszym czasie. 

 Przycisk CLEAN AIR (tylko w niektórych modelach): Po wciśnięciu tego przycisku włączy 

się jonizator lub plazmowy chwytacz kuchu (zależnie od modelu) służący do usuwania pyłu i 
zanieczyszczeń z powietrza. 
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Wskazania na wyświetlaczu 
 
 

 
 
 
 

 Wyświetlacz cyfrowy: W tym miejscu pokazywana jest zadana temperatura, a przy 

włączonym trybie TIMER (Zegar), pokaże się tu czas włączenia i wyłączenia za pomocą 
zegara. W trybie FAN (Wentylator) nic nie jest pokazywane. 

 Czujnik nadawania: Czujnik zawsze jednokrotnie mrugnie podczas wysyłania sygnału z 

pilota do jednostki wewnętrznej. 

 Kontrolka    Ł/WYŁ: Symbol pokaże się po włączeniu jednostki za pomocą pilota i znika po 

jej wyłączeniu. 

 Kontrolka trybu pracy:  Po przyciśnięciu przycisku MODE wyświetli się bieżący tryb pracy - 

AUTO, COOL (Chłodzenie), DRY (Osuszanie), HEAT (Ogrzewanie, oprócz modeli tylko z 
chłodzeniem) albo FAN (Wentylator). 

 Kontrolka blokady: Kontrolka pokaże się po przyciśnięciu przycisku LOCK. Kolejne 

przyciśnięcie przycisku LOCK anuluje kontrolkę. 

 Wskaźnik pracy zegara: W tym miejscu pokaże się ustawienie zegara. Przy ustawionym 

tylko zegarze uruchomienia wyświetli się TIMER ON. Przy ustawionym tylko zegarze 
wyłączenia, wyświetli się TIMER OFF. Gdy ustawione są oba zegary (ustawienie czasu 
włączenia i wyłączenia), to pokaże się TIMER ON-OFF. 

 Kontrolki prędkości wentylatora: Przyciśnięciem przycisku FAN SPEED wybiera się 

prędkość wentylatora (Auto-Powoli-Średnio-Szybko). Wybrana prędkość (oprócz Auto) 
pokazywana jest na wyświetlaczu. 

Uwaga: Wszystkie symbole pokazywane na wyświetlaczu mają tylko charakter 
poglądowy. Podczas zwykłej pracy pokazywane są tylko symbole dotyczące 
stanu pracy. 

 

WYŚWIETLACZ 
CYFROWY 

CZUJNIK 
NADAWANIA 

TRAYB 
PRACY 

KONTROLKA 
BLOKADY 

WSKAŹNIK PRACY 
ZEGARA 

KONTROLKA 
ZAŁ/WYŁ 

TRYB 
PRACY 

PRĘDKOŚĆ 
WENTYLATORA 
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Obsługa za pomocą pilota 
 
Montaż/wymiana baterii 

Pilot jest wyposażony w dwie baterie LR03X2. 

1. Aby włożyć baterie po raz pierwszy, należy odsunąć osłonkę komory baterii (tył pilota). Baterie 
włożyć zgodnie z polaryzacją podaną w komorze baterii (+ i -). 

2. Przy wymianie baterii postępować analogicznie. 
 

 WSK  ÓWKI 

1. Przy wymianie należy montować tylko nowe baterie tego samego typu. W innym przypadku pilot 
może pracować nieprawidłowo. 

2. W przypadku kilku tygodni bezczynności pilota baterie należy z niego wyjąć. Inaczej mógłby 
nastąpić z nich wyciek i uszkodzenie pilota. 

3. Przeciętna żywotność baterii w normalnej eksploatacji wynosi około 6 miesięcy. 

4. Baterie należy wymienić, gdy po użyciu pilota jednostka wewnętrzna nie zareaguje „piknięciem”, 
albo gdy czujnik nadawania się nie zaświecie. 

5. Nie wyrzucać baterii ze zwykłymi odpadkami. Baterie należy przekazać w punkcie gromadzenia 
tego typu odpadów, w celu ich właściwej likwidacji. 

 

Tryb automatyczny 

1. Za pomocą przycisku MODE wybrać tryb AUTO. 

2. Przycisnąć przycisk TEMP i ustawić oczekiwaną temperaturę w pomieszczeniu. Zaleca się 
ustawienie temperatury w zakresie od 21°C do 28°C. 

3. Przyciśnięcie przycisku ON/OFF włącza klimatyzację. Na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej 
zaświeci się kontrolka pracy. Prędkość wentylatora ustawi się automatycznie, choć nie pokazuje 
to wyświetlacz pilota. 

4. Ponowne przyciśnięcie przycisku ON/OFF zatrzymuje pracę jednostki. 
 

 UWAGA 

1. W trybie automatycznym jednostka wybierze jeden z trybów: COOL (Chłodzenie), FAN 
(Wentylator) lub HEAT (Ogrzewanie) zależnie od różnicy między temperaturą w pomieszczeniu 
i zadaną za pomocą pilota. 

2. Jeśli tryb AUTO nie spełnia oczekiwań, to wybrany tryb można uruchomić ręcznie. 
 

Tryb CHŁOD ENIE/OGR EW NIE (prócz modeli tylko z chłodzeniem) i 
WENTYLATOR 

1. Jeśli tryb AUTO nie zapewnia komfortowych warunków, można ręcznie ustawić tryb pracy 
CZŁODZENIA, OGRZEWANIA lub WENTYLATORA. 

2. Przycisnąć przycisk TEMP i ustawić oczekiwaną temperaturę w pomieszczeniu. Zaleca się 
uruchamianie trybu chłodzenia dla temperatur od 21°C wzwyż. Zaleca się uruchamianie trybu 
ogrzewania dla temperatur od 28°C w dół. 

3. Przyciśnięcie przycisku FAN SPEED ustawia wybraną prędkość wentylatora w opcjach AUTO, 
HIGH (wysoka), MED (średnia) lub LOW (niska). 

4. Przycisnąć przycisk ON/OFF - zaświeci się kontrolka pracy i klimatyzacja zacznie pracować 
zgodnie z podanym wyborem. Ponowne przyciśnięcie przycisku ON/OFF zatrzymuje pracę 
jednostki. 

 

 UWAGA 

W trybie wentylatora nie można ustawiać temperatury. W tym trybie można wykonać tylko kroki 1, 
3 i 4. 
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Tryb OSUSZANIA 

1. Za pomocą przycisku MODE wybrać tryb DRY (Osuszanie). 

2. Przycisnąć przycisk TEMP i ustawić oczekiwaną temperaturę w pomieszczeniu, w zakresie od 
17°C do 30°C. 

3. Przycisnąć przycisk ON/OFF - zaświeci się kontrolka pracy i klimatyzacja zacznie pracować w 
trybie osuszania z niską prędkością wentylatora. Ponowne przyciśnięcie przycisku ON/OFF 
zatrzymuje pracę jednostki. 

 

 UWAGA 

Różnica pomiędzy zadaną temperaturą a panującą w pomieszczeniu może powodować, 
że jednostka będzie kilkakrotnie uruchamiać się automatycznie w trybie osuszania, bez 
uruchomienia trybu chłodzenia i wentylatora. 
 
Tryb TIMER (Zegar) 

Przyciskiem TIMER ON ustawia się czas włączenia jednostki, a przyciskiem TIMER OFF 
czas wyłączenia. 

1. Ustawienie czasu włączenia. 

1.1 Przycisnąć przycisk TIMER ON - na wyświetlaczu pokaże się TIMER ON, ostatnio zadany 
czas włączenia, a na wyświetlaczu cyfrowym symbol „h”. Teraz można skasować czas 
włączenia. 

1.2 Ponowne przyciśnięcie TIMER ON pozwoli na ponowne ustawienie czasu włączenia. 

1.3 Po upływie 1,5 sekundy od ustawienia czasu włączenia sygnał będzie wysłany do jednostki 
klimatyzacyjnej. Po kolejnych ok. 2 sekundach zniknie symbol „h”, a na wyświetlaczu 
cyfrowym znów pokaże się ustawiona temperatura. 

2. Ustawienie czasu wyłączenia. 

2.1 Przycisnąć przycisk TIMER OFF - na wyświetlaczu pokaże się TIMER OFF, ostatnio 
zadany czas wyłączenia, a na wyświetlaczu cyfrowym symbol „h”. Teraz można skasować 
czas wyłączenia. 

2.2 Ponowne przyciśnięcie TIMER OFF pozwoli na ponowne ustawienie czasu wyłączenia. 

2.3 Po upływie 1,5 sekundy od ustawienia czasu wyłączenia sygnał będzie wysłany do 
jednostki klimatyzacyjnej. Po kolejnych ok. 2 sekundach zniknie symbol „h”, a na 
wyświetlaczu cyfrowym znów pokaże się ustawiona temperatura. 

Ustawienie czasu włączenia i wyłączenia. 

3.1 Przycisnąć przycisk TIMER ON - na wyświetlaczu pokaże się TIMER ON, ostatnio zadany 
czas włączenia, a na wyświetlaczu cyfrowym symbol „h”. Teraz można skasować czas 
włączenia. 

3.2 Ponowne przyciśnięcie TIMER ON pozwoli na ponowne ustawienie czasu włączenia. 

3.3 Przycisnąć przycisk TIMER OFF - na wyświetlaczu pokaże się TIMER OFF, ostatnio 
zadany czas wyłączenia, a na wyświetlaczu cyfrowym symbol „h”. Teraz można skasować 
czas wyłączenia. 

3.4 Ponowne przyciśnięcie TIMER OFF pozwoli na ponowne ustawienie czasu wyłączenia. 

3.5 Po upływie 1,5 sekundy od ustawienia czasu wyłączenia sygnał będzie wysłany do 
jednostki klimatyzacyjnej. Po kolejnych około 2 sekundach zniknie symbol „h”, a na 
wyświetlaczu cyfrowym znów pokaże się ustawiona temperatura. 
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 miana ustawień zegara 

 W celu zmiany czasu włączenia/wyłączenia należy przycisnąć odpowiedni przycisk zegara i 
zmienić czas. 

 W celu anulowania funkcji zegara (włączenie/wyłączenie) należy ustawić czas zegara na 0:00. 
 

 UWAGA 
Ustawiany czas jest wartością względną. Chodzi o upływ czasu względem czasu aktualnego. 

 
 

Ostrzeżenie 
1. Należy uważać, aby pomiędzy pilotem i odbiornikiem nie znajdowały się przeszkody, co 

mogłoby naruszać prawidłowość pracy klimatyzacji. 

2. Pilot musi być chroniony przed kontaktem z cieczami. 

3. Pilot musi być chroniony przed wpływem wysokich temperatur i promieniowania. 

4. Odbiornik sygnałów jednostki wewnętrznej należy chronić przed wpływem promieni 
słonecznych, ponieważ może to powodować zaburzenia w pracy klimatyzacji. 

5. Chronić pilota przed wpływem zakłóceń elektromagnetycznych innych urządzeń domowych. 
 




