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2 

Spis treści 
 

Instrukcja obsługi 

 
 
 

 0  Zalecenia bezpieczeństwa ....................04 
 
 1  Parametry i funkcje jednostki .............06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2  Obsługa manualna (bez pilota)11 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRZEDE WSZYSTKIM 
BEZPIECZEŃSTWO 



3 

 
 
 

 2  Obsługa manualna......................................11 
 
 

 3  Pielęgnacja i konserwacja .....................12 
 
 

 4  Rozwiązywanie problemów ..................14 
 
 

 5  Zalecenia dotyczące likwidacji ..........18 
 
 

 6  Etykieta efektywności energet. .........19 
 
 

 7  Informacje o chłodziwie ..........................19 
 
 

 8  Dane kontaktowe .........................................20 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uwaga: Zagrożenie pożarowe/ 
Materiały łatwopalne 

Tylko dla jednostek z chłodziwem R32/R290) 
 
OSTRZEŻENIE: Serwis należy wykonywać wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta. 
Konserwacja i naprawa wymagająca wykonania przez innych wykwalifikowanych pracowników musi 
być przeprowadzana pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do manipulowania 
chłodziwami łatwopalnymi. Inne informacje zob. Informacje dotyczące serwisu w INSTRUKCJI 
INSTALOWANIA. (Powyższe dotyczy tylko jednostek z chłodziwem R32/R290) 
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Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 
 
 
 

Przed przystąpieniem do instalowania zapoznać się z zaleceniami bezpieczeństwa 

Nie przestrzeganie zaleceń i nieprawidłowe instalowanie może spowodować poważne szkody 
lub stać się przyczyną wypadku. Waga ryzyka wystąpienia potencjalnej szkody lub zaistnienia 
wypadku jest wskazywane przez oznaczenie OSTRZEŻENIE lub UWAGA. 
 

 
OSTRZEŻENIE 

Symbol ten wskazuje, że ignorowanie zaleceń może być przyczyną 
ciężkiego wypadku lub wypadku ze skutkiem śmiertelnym. 

  

 
OSTRZEŻENIE 

Symbol ten wskazuje, że ignorowanie zaleceń może być przyczyną 
wypadku lub uszkodzenia urządzeń oraz innych środków trwałych. 

 

 OSTRZEŻENIE 

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. 

 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE INSTALOWANIA 

 W sprawie przeprowadzenia instalacji tego klimatyzatora należy zwrócić się do sprzedawcy. Nieprawidłowe 
podłączenie może spowodować wyciekanie wody, porażenie prądem elektrycznym lub pożar. 

 Wszelkie naprawy, konserwację lub przemieszczenie klimatyzatora musi wykonywać autoryzowany technik 
serwisowy. Niewłaściwie przeprowadzone naprawy mogą być przyczyną wypadku lub spowodować 
uszkodzenie produktu. 

 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA 

 Jeżeli zaistnieje jakieś zjawisko niezwyczajne (np. wyczuwalny zapach spalenizny), należy niezwłocznie 
wyłączyć klimatyzator i odłączyć od zasilania. Należy domagać się od sprzedawcy instrukcji jak zapobiegać 
porażeniu prądem elektrycznym, pożarowi lub innym wypadkom. 

 Nie wkładać palców, prętów ani innych przedmiotów w otwory doprowadzania lub wydmuchu powietrza. 

Mogłoby to spowodować zaistnienie wypadku, ponieważ wentylator może rotować z dużą prędkością. 

 Nie używać w pobliżu klimatyzatora łatwopalnych sprayów, np. lakieru do włosów lub farb. Może stać się to 

przyczyną pożaru lub wybuchu. 

 Nie użytkować klimatyzatora w pobliżu miejsc, gdzie występują gazy łatwopalne. Gaz może nagromadzić się 

wokół klimatyzatora i spowodować wybuch. 

 Nie użytkować klimatyzatora w pomieszczeniu wilgotnym (np. w łazience lub pralni). Mogłoby to stać się 

przyczyną porażenia prądem elektrycznym lub skutkować uszkodzeniem produktu. 

 Nie dopuszczać do tego, aby na osobę było wydmuchiwane przez czas dłuższy zimne powietrze 
bezpośrednio z klimatyzatora. 
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OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 

 Stosować tylko dedykowany przewód zasilający. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, wymiany musi 
dokonać producent lub autoryzowany zakład serwisowy. 

 Utrzymywać w czystości wtyki zasilające. Usuwać pył i zanieczyszczenia nagromadzone na wtyczce lub 
wokół niej. Zabrudzona wtyczka może stać się przyczyną pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. 

 Nie ciągnąć za przewód przy wyciąganiu wtyczki z gniazda wtykowego. Uchwycić wtyczkę i wyciągnąć ją z 
gniazda wtykowego. Przy pociąganiu bezpośrednio za przewód można przewód uszkodzić, co w efekcie 
może stać się przyczyną pożaru lub spowodować porażenie prądem elektrycznym. 

 Nie używać przedłużacza, nie przedłużać długości przewodu zasilającego przez bezpośrednie podłączenie 
kolejnego przewodu i nie podłączać innych urządzeń do tego samego gniazda wtykowego, do którego 
podłączony jest klimatyzator. Nieprawidłowe podłączenie do instalacji elektrycznej, brak wystarczającej 
izolacji i niskie napięcie mogą stać się przyczyną pożaru. 

 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA I KONSERWACJI 

 Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia, należy je wyłączyć i odłączyć od zasilania. Nie 
zastosowanie się do powyższego zalecenia może skutkować porażeniem prądem elektrycznym. 

 Przy czyszczeniu klimatyzatora nie używać nadmiernej ilości wody. 

 Do czyszczenia klimatyzatora nie używać łatwopalnych środków czyszczących. Łatwopalne środki 
czyszczące mogą stać się przyczyną pożaru lub spowodować odkształcenie elementów urządzenia. 

 

 UWAGA 

 Jeżeli klimatyzator jest użytkowany w pomieszczeniu, w którym zainstalowane są inne 
urządzenia grzewcze zasilane paliwami, należy zapewnić prawidłową wentylację 
pomieszczenia, aby w pomieszczeniu zapewnić odpowiednią ilość tlenu. 

 Jeżeli klimatyzator nie będzie przez czas dłuższy użytkowany, należy go wyłączyć i odłączyć 
od zasilania. 

 W czasie burzy należy urządzenie wyłączyć i odłączyć od zasilania. 

 Sprawdzić, czy skraplająca się woda może być bez przeszkód odprowadzana z urządzenia. 

 Nie obsługiwać klimatyzatora mając mokre ręce. Może dojść do porażenia prądem 
elektrycznym. 

 Nie użytkować urządzenia do celów innych, niż dla których jest dedykowane. 

 Nie wchodzić na jednostkę zewnętrzną i nie kłaść na niej żadnych przedmiotów. 

 Nie dopuszczać do zbyt długotrwałej pracy klimatyzatora przy otwartych drzwiach lub oknach 
lub jeżeli w pomieszczeniu jest zbyt duża wilgotność. 

Objaśnienia symboli zamieszczonych na jednostce wewnętrznej lub zewnętrznej: 
(Dotyczy jednostek z chłodziwem R32/R290): 

 
OSTRZEŻENIE 

Ten symbol oznacza, że w urządzeniu zastosowane jest chłodziwo 
łatwopalne. Jeżeli chłodziwo wycieknie i dojdzie do jego kontaktu z 
zewnętrznym źródłem zapłonu, może skutkować to pożarem. 

 
OSTRZEŻENIE 

Ten symbol oznacza, że należy dokładnie zapoznać się z treścią 
instrukcji obsługi. 

 
OSTRZEŻENIE 

Ten symbol oznacza, że pracownicy serwisowi muszą dokonywać 
manipulacji przy urządzeniu zgodnie z instrukcją instalowania. 

 
OSTRZEŻENIE 

 
OSTRZEŻENIE 

Ten symbol oznacza, że są dostępne odpowiednie informacje, np. 
instrukcja obsługi lub instrukcja instalowania. 
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1 

 

 
 

Parametry i funkcje jednostki 
 
 
 

 

Części jednostki 

 
UWAGA: Instrukcja użytkowania zdalnego urządzenia sterowniczego na podczerwień nie jest 
przedmiotem niniejszej instrukcji. 
 

Filtr powietrza 
(wyjmowalny) 

Panel czołowy 

Uchwyt na pilota (nie 
we wszystkich 
jednostkach) 

Lamele kierowania 
przepływem 
powietrza 

Przewód zasilający 
(nie we wszystkich 
jednostkach) 

Pilot 

Okienko 
wyświetlacza 

 Na 3 sekundy, jeżeli: 

 jest zaprogramowany regulator czasu włączenia (TIMER ON) 

 są włączone funkcje Odświeżacz powietrza (FRESH), Regulacja kierunku 
przepływu powietrza (SWING), Przyspieszenie procesu klimatyzacji (TURBO) lub 
Cicha praca (SILENCE) 

 Na 3 sekundy, jeżeli: 

 jest zaprogramowany regulator czasu wyłączenia (TIMER OFF) 

 są wyłączone funkcje Odświeżacz powietrza (FRESH), Regulacja kierunku 
przepływu powietrza (SWING), Przyspieszenie procesu klimatyzacji (TURBO) lub 
Cicha praca (SILENCE) 

 Jeżeli jest włączona funkcja uniemożliwiająca wydmuchiwanie zimnego powietrza 

 Przy rozmrażaniu 

 Jeżeli trwa proces samooczyszczenia jednostki 

 Jeżeli włączone jest zabezpieczenie przeciwko zamarzaniu 

 Jeżeli jest włączona funkcja sterowania Wi-Fi (dotyczy niektórych jednostek) 

 Jeżeli jest włączona funkcja Oszczędność energii (ECO, dotyczy niektórych 
jednostek), wyświetla się kolejno w przedziale jednosekundowym: E -- C -- O -- 
ustawiona temperatura -- E... 

 
W pozostałych trybach jednostka będzie wyświetlać zaprogramowaną temperaturę. W trybach 
Wentylator i Osuszanie jednostka wyświetlać będzie temperaturę otoczenia. 

Znaczenie kodów na 
wyświetlaczu 

- 4m węża łączącego 
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Osiągnięcie optymalnej eksploatacji 

Optymalną eksploatację w trybach Chłodzenie (COOL), Grzanie (HEAT) i Osuszanie (DRY) można osiągnąć w 
następujących przedziałach temperatur. Jeżeli klimatyzator jest użytkowany poza tymi przedziałami, włączają się 
określone funkcje zabezpieczające, które powodują, że klimatyzator nie działa w pełni optymalnie. 

 

Klimatyzator ze zmienną prędkością sprężarki (ACH-12FCI3) 

 Tryb Chłodzenie 
(COOL) 

Tryb Grzanie 
(HEAT) 

Tryb Osuszanie (DRY)  DAL JEDNOSTKI Z 
DODATKOWYM 
OGRZEWACZEM 
ELEKTRYCZNYM 

Jeżeli temperatura na 
zewnątrz jest poniżej 
0°C, zdecydowanie 
zalecamy 
pozostawienie 
klimatyzatora ciągle 
włączonego, w celu 
zapewnienia 
niezakłóconej płynnej 
eksploatacji. 

Temperatura 
w 
pomieszczeniu 

17 – 32 °C 0 – 30 °C 10 – 32 °C 
 

Temperatura 
na zewnątrz 

0 – 50 °C 

-15 – 30 °C 

0 – 50 °C 

 

-15 – 50 °C  
(dla modeli 
posiadających 
układy do 
chłodzenia przy 
niskich 
temperaturach) 

 

0 – 60 °C  
(Dla specjalnych 
modeli do pracy 
w tropikach) 

0 – 60 °C  
(Dla specjalnych 
modeli do pracy w 
tropikach) 

 

 

Klimatyzator ze stałą prędkością sprężarki 

 Tryb Chłodzenie 
(COOL) 

Tryb Grzanie 
(HEAT) 

Tryb Osuszanie 
(DRY) 

Temperatura 
w 
pomieszczeniu 

17 – 32 °C 0 – 30 °C 13 – 32 °C 

Temperatura 
na zewnątrz 

18 – 43 °C 

-7 – 24 °C 

18 – 43 °C 

-7 – 43 °C  
(dla modeli posiadających 
układy do chłodzenia przy 
niskich temperaturach) 

18 – 43 °C 

18 – 54 °C  
(dla specjalnych modeli do 
pracy w tropikach) 

18 – 54 °C  
(dla specjalnych modeli do 
pracy w tropikach) 

 

W celu zoptymalizowania eksploatacji należy stosować się do następujących zaleceń: 

 Zamknąć drzwi i okna. 

 Ograniczyć zużycie energii korzystając z funkcji regulatora czasu włączenia (TIMER ON) i regulatora czasu 
wyłączenia (TIMER OFF). 

 Nie blokować doprowadzenia lub odprowadzenia powietrza. 

 Regularnie sprawdzać i czyścic filtry powietrza.  
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Szczegółowy opis poszczególnych funkcji zob. 
Instrukcja obsługi pilota. 

 

Inne funkcje 

 
 Restart automatyczny 

Jeżeli wystąpi przerwa w dostawie energii 
elektrycznej, klimatyzator po wznowieniu 
dostawy energii elektrycznej ponownie 
uruchomi się zgodnie z uprzednim 
zaprogramowaniem. 

 
 Zabezpieczenie przed pleśniami (dotyczy 

niektórych jednostek) 
Po wyłączeniu jednostki pracującej w trybie 
Chłodzenie (COOL), Automatyka-chłodzenie 
(AUTO (COOL)) lub Osuszanie (DRY), 
urządzenie kontynuować będzie pracę z 
bardzo małą mocą, aby wysuszyć skroploną 
wodę i zapobiec tworzeniu się pleśni. 

 
 Wyłączenie wskazań (dotyczy niektórych 

jednostek) 
Naciskając przycisk LED na pilocie można 
wyłączyć wyświetlacz jednostki wewnętrznej i 
także wyłączyć sygnalizację dźwiękową, w 
celu zapewnienia sobie przyjemnego i 
cichego środowiska. 

 

 

 

 

 

 Zapamiętywanie kąta lameli kierunkowej 
(dotyczy niektórych jednostek) 
Po włączeniu klimatyzatora, lamela 
kierunkowa ustawi się automatycznie pod 
kątem poprzednim. 

 
 Wykrywanie wycieku chłodziwa (dotyczy 

niektórych jednostek) 
Jeżeli jednostka wewnętrzna wykryje wyciek 
chłodziwa, automatycznie wyświetli się kod 
usterki "EC". 

 

Szczegółowy opis zaawansowanych funkcji 
jednostki (np. w trybie TURBO lub funkcji 
samooczyszczenia) zob. Instrukcja obsługi 
pilota. 

 
 
 

 
 

UWAGA DOTYCZĄCA ILUSTRACJI 

Ilustracje w niniejszej instrukcji mają charakter wyłącznie poglądowy. Faktyczny wygląd danej 
jednostki wewnętrznej może być inny. Postępować zgodnie z wyglądem faktycznym urządzenia. 

 
 



9 

 Ustawienie kąta przepływu powietrza w 
poziomie i w pionie 

Funkcja SWING  (Regulacja kierunku 
powietrza w górę/w dół) 
Używa się dla uruchomienia lub wstrzymania 
zmiany ruchu lamel kierunkowych i 
ustawienia wymaganego kierunku 
wydmuchiwania powietrza w górę/w dół. 
Każdorazowe naciśnięcie przycisku 
powoduje zmianę położenia lameli o 6 stopni. 
Kiedy przycisk zostaje przytrzymany dłużej 
niż 2 sekundy, lamela automatycznie wychyla 
się w górę/w dół. 

Funkcja SWING  (Regulacja kierunku 
przepływu powietrza w lewo/w prawo) 
Używa się dla uruchomienia lub wstrzymania 
zmiany ruchu pionowych lamel kierunkowych 
i ustawienia wymaganego kierunku 
wydmuchiwania powietrza w lewo/w prawo. 
Każdorazowe naciśnięcie przycisku 
powoduje zmianę położenia lameli pionowej 
o 6 stopni. W przypadku niektórych jednostek 
wewnętrznych na wyświetlaczu dla 
wyświetlenia temperatury pojawi się na czas 
jednej sekundy wskaźnik " ". Kiedy przycisk 
zostaje przytrzymany dłużej niż 2 sekundy, 
włącza się funkcja automatycznego 
wychylania lamel pionowych w lewo/w prawo. 
Na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej 

zamiga czterokrotnie wskaźnik " " i 
następnie wznowione zostanie wyświetlanie 
nastawionej temperatury. Kiedy funkcja 
automatycznego wychylania lamel pionowych 
jest wyłączona, przez 3 sekundy wyświetlany 
jest wskaźnik "LC". 

 

UWAGA DOTYCZĄCA KĄTÓW LAMELI 

W trybie Chłodzenie (COOL) lub Osuszanie 
(DRY) na czas dłuższy nie ustawiać zbyt 
dużego kąta pionowego. Na lameli mogłaby 
zacząć osadzać się woda i skapywać na 
podłogę lub meble. (Zob. ilustr. A) 

W trybie Chłodzenie (COOL) lub Grzanie 
(HEAT) ustawienie lameli pod zbyt dużym 
kątem pionowym może zmniejszyć wydajność 
jednostki spowodowaną ograniczonym 
przepływem powietrza. 

Nie przesuwać lameli ręką. Może 
spowodować to utratę synchronizacji 
położenia lameli. Jeżeli tak się stanie, należy 
wyłączyć jednostkę, odłączyć na kilka minut 
od zasilania i ponownie uruchomić. Nastąpi 
wznowienie synchronizacji położenia lameli. 

 
 
 

 
Uwaga: Nie pozostawiać przez czas 
dłuższy ustawienia lameli pod zbyt 
dużym kątem pionowym. Mogłoby to 
skutkować skapywaniem skroplonej 
wody na meble. 

 
Ilustr. A 

 

 UWAGA 

Nie wsuwać palców w miejsca w pobliżu 
zasysania lub wydmuchu powietrza w 
jednostce. Szybko obracający się wentylator 
może zranić. 

 
Ilustr. B 

 
 

Drążek 
odchylający 

Lamelę można 
wyjąć pociągając w 
dół po zwolnieniu 
blokady. 

Zakres kąta 
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 Funkcja Spoczynek 

Z funkcji Spoczynek (SLEEP) korzysta się w 
celu zmniejszenia zużycia energii 
elektrycznej w czasie, kiedy śpisz (i dlatego 
nie wymagasz ustawienia temperatury 
zapewniającej komfort). Funkcję tą można 
włączyć tylko za pomocą pilota. 

Naciśnij przycisk SLEEP, przed udaniem się 

na spoczynek. Jeżeli ustawiony jest tryb 
Chłodzenie (COOL), jednostka po upływie 1 
godziny zwiększy ustawioną temperaturę o 
1°C a po upływie kolejnej godziny znów o 
1°C. Jeżeli ustawiony jest tryb Grzanie 
(HEAT), jednostka po upływie 1 godziny 
zmniejszy ustawioną temperaturę o 1°C a po 
upływie kolejnej godziny znów o 1°C. 

Nowo zaprogramowana temperatura jest 
utrzymywana przez 5 godzin a po ich upływie 
jednostka automatycznie wyłączy się. 

 

Uwaga: Funkcja Spoczynek (SLEEP) jest 
niedostępna w trybach Wentylator (FAN) i 
Osuszanie (DRY). 

 

 
 

 
 

  

Funkcja Spoczynek 

Zaprogramo
wana 

temperatura 

+/- 1 °C +/- 1 °C 

1 godz. 1 godz. 

Regulator 
czasu 
wyłączenie 
za 7 godzin  

Oszczędność energii w czasie spoczynku 
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Sterowanie manualne (bez pilota) 
 
 
 

 

Jak obsługiwać jednostkę bez 
pomocy pilota 

Jeżeli pilot przestanie działać, można 
obsługiwać jednostkę manualnie za pomocą 
przycisku STEROWANIE MANUALNE 
znajdującego się na jednostce wewnętrznej. 
Należy jednak pamiętać, że obsługa manualna 
jest tylko rozwiązaniem awaryjnym i 
zdecydowanie zaleca się sterowanie jednostką 
za pomocą pilota. 
  

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
STEROWANIA MANUALNEGO 

Przed przystąpieniem do sterowania 
manualnego jednostka musi być wyłączona. 

 
Procedura sterowania manualnego: 

1. Należy zlokalizować przycisk STEROWANIE 
MANUALNE znajdujący się na prawej 
obudowie bocznej jednostki. 

2. Nacisnąć raz przycisk STEROWANIE 
MANUALNE, w celu włączenia trybu 
AUTOMATYKA WYMUSZONA. 

3. Nacisnąć ponownie przycisk STEROWANIE 
MANUALNE, w celu włączenia trybu 
CHŁODZENIE WYMUSZONE. 

4. Po raz trzeci nacisnąć przycisk 
STEROWANIE MANUALNE, w celu 
wyłączenia jednostki. 

 

 

 UWAGA 

Przycisk sterowania manualnego 
przeznaczony jest dla potrzeb testowania i 
sterowania awaryjnego. Korzystaj z tej funkcji, 
tylko jeżeli pilot jest niedostępny i jest to 
naprawdę konieczne. W celu przywrócenia 
normalnego sterowania włącz jednostkę za 
pomocą pilota. 

 

 
 
 
 

Przycisk sterowania 
manualnego 
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Pielęgnacja i konserwacja 
 
 
 

 

Czyszczenie jednostki 
wewnętrznej 

 PRZED CZYSZCZENIEM LUB 

KONSERWACJĄ 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
CZYSZCZENIA LUB KONSERWACJI 
NALEŻY ZAWSZE WYŁĄCZYĆ 
KLIMATYZATOR I ODŁĄCZYĆ OD 
ZASILANIA. 

 

 UWAGA 

Do czyszczenia klimatyzatora używać wyłącznie 
miękkiej, suchej ścierki. Jeżeli klimatyzator jest 
bardzo zabrudzony, można do czyszczenia użyć 
ścierki nawilżonej ciepłą wodą. 

 Nie stosować do czyszczenia klimatyzatora 

środków chemicznych lub ścierki nasączonej tymi 
środkami. 

 Nie stosować do czyszczenia benzyny, 

rozcieńczalnika, środków nabłyszczających lub 
rozpuszczalnika. Tego typu substancje mogą 
spowodować spękanie lub odkształcenie osłon z 
tworzywa sztucznego. 

 Nie stosować do czyszczenia osłony czołowej 

wody o temperaturze powyżej 40°C. Mogłoby to 
spowodować odkształcenie lub odbarwienie 
osłony. 

 

Czyszczenie filtra powietrza 

Zapchany filtr powietrza może zmniejszyć skuteczność 
chłodzenia klimatyzatora i spowodować 
nierównomierny przepływ strumienia powietrza lub 
spowodować nadmierną głośność pracy klimatyzatora. 
Dlatego należy czyścić filtr powietrza tak często, jak 
jest to konieczne. Jeżeli występuje ponadnormatywny 
hałas wydmuchiwanego powietrza, należy natychmiast 
wyczyścić filtr powietrza. 

1. Filtr powietrza zamontowany jest pod kratką 
górną wlotu powietrza. 

2. Uchwycić zaczep na końcu filtra, podnieść i 
wyciągnąć w kierunku do siebie. 

3. Jeżeli w filtrze zainstalowany jest mały filtr odświeżacza 
powietrza, należy wyjąć go z większego filtra i oczyścić 
używając odkurzacza. 

4. Wyczyścić duży filtr powietrza używając ciepłej wody z 
mydłem. Stosować tylko delikatnych środków 
czyszczących. 

5. Opłukać filtr czystą wodą i następnie wytrząsnąć 
pozostałości wody. 

6. Pozostawić do wyschnięcia w chłodnym, suchym miejscu. 
Nie wystawiać filtra na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych. 

7. Po wysuszeniu, zainstalować filtr odświeżacza powietrza 
w dużym filtrze, który następnie należy umieścić w 
klimatyzatorze. 

 

 UWAGA 

Nie dotykać filtra odświeżacza powietrza 
(generatora jonów) przez co najmniej 10 minut 
po wyłączeniu klimatyzatora. 

Zaczep filtra 

Filtr odświeżacza powietrza  
(nie we wszystkich 
klimatyzatorach) 
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 UWAGA 

 Przed przystąpieniem do czyszczenia lub 
wymiany filtra należy klimatyzator wyłączyć i 
odłączyć od zasilania. 

 Przy wyjmowaniu filtra nie dotykać części 
metalowych znajdujących się wewnątrz jednostki. 
Można zranić się o ostre krawędzie elementów 
metalowych. 

 Do czyszczenia wnętrza klimatyzatora nie używać 
wody. Może spowodować to uszkodzenie izolacji i 
w następstwie porażenie prądem elektrycznym. 

 Przy suszeniu nie wystawiać filtra na 
bezpośrednie działanie słońca. Filtr mógłby ulec 
zdeformowaniu. 

 

Przypomnienie konserwacji filtra 
powietrza (funkcja dodatkowa) 

Przypomnienie czyszczenia filtra powietrza 

Po 240 godzinach eksploatacji w okienku na 
wyświetlaczu jednostki wewnętrznej zacznie migać 
"CL". Jest to przypomnienie, że należy wyczyścić filtr. 
Po upływie 15 sekund przywrócona zostanie uprzednia 
zawartość wyświetlacza. 

W celu anulowania przypomnienia należy nacisnąć 4x 
przycisk LED na pilocie lub nacisnąć 3x przycisk 
STEROWANIE MANUALNE. Jeżeli informacja nie 

zostanie anulowana, wskazanie "CL" będzie migać 
ponownie przy kolejnym uruchomieniu klimatyzatora. 

Przypomnienie o wymianie filtra powietrza 

Po 2 880 godzinach eksploatacji w okienku na 
wyświetlaczu jednostki wewnętrznej zacznie migać 
"nF". Jest to przypomnienie, że należy wymienić filtr. 
Po upływie 15 sekund przywrócona zostanie uprzednia 
zawartość wyświetlacza. 

W celu anulowania przypomnienia należy nacisnąć 4x 
przycisk LED na pilocie lub nacisnąć 3x przycisk 
STEROWANIE MANUALNE. Jeżeli informacja nie 
zostanie anulowana, wskazanie "nF" będzie migać 
ponownie przy kolejnym uruchomieniu klimatyzatora. 

 UWAGA 

 Konserwację i czyszczenie jednostki 
zewnętrznej musi wykonywać 
autoryzowany sprzedawca lub 
autoryzowany zakład serwisowy. 

 Wszelkie naprawy jednostki musi 
przeprowadzać autoryzowany sprzedawca 
lub autoryzowany zakład serwisowy. 

 

 

Konserwacja – 
Przygotowanie do długiej przerwy w 
użytkowaniu 

Jeżeli urządzenie przez czas dłuższy nie będzie 
użytkowane, wykonaj następujące czynności: 

  

Wyczyść wszystkie filtry. Pozostaw włączoną funkcję 
Wentylator (FAN), do 

całkowitego osuszenia 
klimatyzatora. 

  

Wyłącz klimatyzator i odłącz 
od zasilania. 

Wyjmij baterie z pilota. 

Konserwacja – 
Przygotowanie do sezonu 

Po dłuższej przerwie w użytkowaniu lub przed okresem 
częstego użytkowania wykonaj następujące czynności: 

  

Sprawdź, czy przewody nie 
są uszkodzone. 

Wyczyść wszystkie filtry. 

  

Sprawdź szczelność 
instalacji. 

Wymień baterie. 

 

Sprawdź przelotowość wszystkich doprowadzeń i wylotów 
powietrza. 
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Rozwiązywanie problemów 
 
 
 

 

 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 

Jeśli wystąpi DOWOLNA z poniższych sytuacji, natychmiast należy klimatyzator wyłączyć! 

 Przewód zasilający jest uszkodzony lub nagrzany. 

 Czuć zapach spalenizny. 

 Klimatyzator pracuje nadmiernie głośno lub emituje dziwne dźwięki. 

 Przepala się bezpiecznik lub często wyskakuje zabezpieczenie. 

 Do wnętrza klimatyzatora wcieknie woda lub wpadną inne przedmioty lub coś wypadnie z 
klimatyzatora. 

NIE PRÓBUJ USUNĄĆ TYCH PROBLEMÓW WE WŁASNYM ZAKRESIE! SKONTAKTUJ SIĘ 
NIEZWŁOCZNIE Z AUTORYZOWANYM ZAKŁADEM SERWISOWYM! 

 

Zwykle występujące problemy 

Następujące problemy nie muszą oznaczać usterki i w większości przypadków nie wymagają 
naprawy. 
 

Problem Możliwe przyczyny 

Urządzenie po naciśnięciu 
przycisku ON/OFF nie 
włącza się. 

Jednostka ma wbudowaną 3 minutową funkcję ochronną, która 
zabezpiecza jednostkę przed przeciążeniem. Jednostkę po 
wyłączeniu nie można włączyć ponownie wcześniej, niż po 
upływie 3 minut. 

Jednostka przełączy się z 
trybu Chłodzenie/Grzanie w 
tryb Wentylator. 

Jednostka sama może przełączyć swoje ustawienia, aby 
zapobiec tworzeniu się oszronienia w jednostce. Po wzroście 
temperatury, jednostka wznowi pracę w uprzednio ustawionym 
trybie. 

Osiągnięta została zaprogramowana temperatura i dlatego 
została wyłączona sprężarka. Po zmianie temperatury, 
jednostka będzie kontynuowała pracę. 

Z jednostki wewnętrznej 
wydobywa się biały opar. 

Do sytuacji, w której wydmuchiwany jest biały opar może 
dochodzić w środowisko wilgotnym, kiedy jest duża różnica 
pomiędzy temperaturą w pomieszczeniu a temperaturą 
powietrza z klimatyzatora. 

Z jednostki wewnętrznej i 
zewnętrznej wydobywa się 
biały opar. 

Jeżeli jednostka uruchomi się ponownie w trybie Grzanie po 
przeprowadzonym rozmrażaniu, może wydobywać się z niej 
biały opar spowodowany wilgotnością powstałą w trakcie 
rozmrażania. 
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Problem Możliwe przyczyny 

Jednostka wewnętrzna 
emituje jakieś dźwięki. 

Dźwięk świszczącego powietrza może być emitowany, kiedy 
lamela kierunkowa wraca do położenia wyjściowego. 

Dźwięk skrzypiący może być słychać w trybie Grzanie, z 
powodu rozszerzalności cieplnej i kurczenia się części 
wykonanych z tworzyw sztucznych. 

Jednostka wewnętrzna i 
zewnętrzna emituje jakieś 
dźwięki. 

Cichy syczący dźwięk w trakcie pracy: Jest to dźwięk normalny, 
spowodowany na skutek przepływu powietrza przez jednostkę 
wewnętrzną i zewnętrzną. 

Cichy syczący dźwięk, w chwili uruchamiania systemu, 
zatrzymania lub odmrażania: Jest to dźwięk normalny, 
spowodowany na skutek przerwania lub zmiany kierunku 
przepływu chłodziwa. 

Dźwięk skrzypiący: Jest to dźwięk normalny, spowodowany na 
skutek rozszerzania lub kurczenia elementów z tworzywa 
sztucznego lub metalu przy zmianie temperatury w trakcie 
pracy. 

Jednostka zewnętrzna 
emituje jakieś dźwięki. 

Jednostka będzie emitować różne dźwięki w zależności od 
aktualnego trybu pracy. 

Z jednostki wewnętrznej lub 
zewnętrznej jest 
wydmuchiwany pył. 

Pył może nagromadzić się w jednostce podczas długiej przerwy 
w eksploatacji i po włączeniu jednostki może być wydmuchiwany 
na zewnątrz. Można temu zapobiec nakrywając jednostkę na 
czas długiej przerwy w eksploatacji. 

Jednostka emituje 
nieprzyjemny zapach. 

Jednostka może absorbować zapachy z otoczenia (meble, 
zapachy z kuchni, papierosy itd.), które następnie emituje w 
trakcie pracy. 

Na filtrach jednostki osadziła się pleśń i należy je wyczyścić. 

Wentylator jednostki 
zewnętrznej nie pracuje. 

W trakcie pracy prędkość wentylatora jest sterowana w taki 
sposób, aby osiągnąć optymalną wydajność urządzenia. 

Urządzenie pracuje 
nieprawidłowo, zachowuje 
się w sposób 
nieprzewidywalny lub 
całkowity brak reakcji. 

Nieprawidłowe działanie jednostki może być spowodowane 
przez zakłócenia z nadajników sieci komórkowych, routerów Wi-
Fi lub podobnych urządzeń. W takim wypadku należy 
wypróbować następujący sposób: Odłączyć zasilanie i po 
upływie chwili ponownie podłączyć. W celu wznowienia pracy 
nacisnąć przycisk ON/OFF na pilocie. 

 

UWAGA: Jeżeli problem nie ustępuje, skontaktować się ze sprzedawcą lub najbliższym 
ośrodkiem serwisowym. Przekazać szczegółowy opis usterki jednostki i oznaczenie modelu. 
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Rozwiązywanie problemów 

Kiedy wystąpią problemy, należy przed żądaniem naprawy urządzenia wypróbować następujące 
możliwości. 
 

Problem Możliwe przyczyny Rozwiązanie 

Chłodzenie 
niewystarczające 

Zaprogramowana temperatura 
może być wyższa niż 
temperatura w pomieszczeniu. 

Zmniejszyć wartość temperatury. 

Wymiennik ciepła jednostki 
wewnętrznej lub zewnętrznej 
jest zabrudzony. 

Oczyścić właściwy wymiennik ciepła. 

Zanieczyszczony filtr powietrza. 
Wyjąć filtr i wyczyścić zgodnie z 
instrukcją. 

Dopływ lub wylot powietrza 
którejś z jednostek jest 
zablokowany. 

Wyłączyć jednostkę, usunąć 
przeszkodę i ponownie włączyć 
jednostkę. 

Otwarte drzwi i okna. 
Upewnić się, czy wszystkie drzwi i 
okna są w trakcie pracy jednostki 
zamknięte. 

Zbyt dużo ciepła od 
nasłonecznienia. 

Przy dużym cieple lub mocnym 
nasłonecznieniu zamknąć okna i 
zaciągnąć zasłony. 

Zbyt wiele źródeł ciepła w 
pomieszczeniu (ludzie, 
komputery, urządzenia 
elektroniczne itd.) 

Zmniejszyć liczbę źródeł ciepła. 

Zbyt mało chłodziwa na skutek 
jego wycieku lub po długim 
okresie użytkowania. 

Sprawdzić, czy nie dochodzi do 
wycieku chłodziwa, w zależności od 
potrzeby układ uszczelnić i uzupełnić 
chłodziwo. 

Jest włączona funkcja Cicha 
praca (SILENCE). 

Funkcja Cicha praca może 
zmniejszyć wydajność urządzenia ze 
względu na ograniczenie 
częstotliwości roboczej. Wyłącz 
funkcję Cicha praca. 
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Problem Możliwe przyczyny Rozwiązanie 

Jednostka nie pracuje. 

Przerwa w dostawie energii 
elektrycznej. 

Odczekać do chwili wznowienia dostawy. 

Odłączone zasilanie. Włącz zasilanie. 

Spalony bezpiecznik. Wymień bezpiecznik. 

Rozładowane baterie w pilocie. Wymień baterie. 

Włączyło się 3minutowe 
zabezpieczenie przed 
przedwczesnym uruchomieniem 
jednostki. 

Odczekać 3 minuty i urządzenie ponownie 
włączyć. 

Je włączony regulator czasu. Wyłącz regulator czasu. 

Jednostka często 
włącza się i wyłącza. 

W układzie jest nadmiar lub zbyt 
mało chłodziwa. 

Sprawdź, czy nie dochodzi do wycieku 
chłodziwa i w miarę potrzeby uzupełnij 
chłodziwo w układzie. 

Do układu wniknął gaz nieściśliwy lub 
wilgotność. 

Wypompować chłodziwo i napełnić układ 
nowym chłodziwem. 

Uszkodzona sprężarka. Wymień sprężarkę. 

Zbyt wysokie lub zbyt niskie napięcie. Zainstaluj stabilizator napięcia. 

Niewystarczające 
grzanie 

Temperatura zewnętrzna jest poniżej 
7°C. 

Zastosuj dodatkowe źródło ciepła. 

Do pomieszczenia przez drzwi i okna 
przenika zimne powietrze. 

Upewnić się, czy wszystkie drzwi i okna są 
w trakcie pracy jednostki zamknięte. 

Zbyt mało chłodziwa na skutek jego 
wycieku lub po długim okresie 
użytkowania. 

Sprawdzić, czy nie dochodzi do wycieku 
chłodziwa, w zależności od potrzeby układ 
uszczelnić i uzupełnić chłodziwo. 

Wskaźniki w sposób 
nieprzerwany migają. 

Jednostka może zatrzymać się lub kontynuować pracę w trybie bezpiecznym. Jeżeli 
wskaźniki w sposób nieprzerwany migają lub pojawią się kody błędów, odczekaj 
około 10 minut. Problem może sam się rozwiązać bez ingerencji zewnętrznej. Jeżeli 
problem nie ustępuje, odłącz urządzenie i po chwili ponownie podłącz do zasilania. 
Włącz klimatyzator. Jeżeli problem nie ustępuje, odłącz urządzenie od zasilania i 
skontaktuj się ze sprzedawcą lub najbliższym ośrodkiem serwisowym. 

W okienku 
wyświetlacza na 
jednostce 
wewnętrznej 
pojawiają się kody 
błędów: 
E0, E1, E2… 
P1, P2, P3… 
F1, F2, F3…  

 

UWAGA: Jeżeli problem nie ustępuje po wykonaniu wyżej przywołanych czynności i diagnostyki, 
wyłącz bezzwłocznie jednostkę i skontaktuj się z autoryzowanym ośrodkiem serwisowym. 
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Zalecenia dotyczące likwidacji w UE 
 
 
 

 
Urządzenie to zawiera chłodziwo i inne potencjalnie niebezpieczne substancje. Przy likwidacji tego 
urządzenia przepisy ustawowe wymagają specjalistycznego postępowania w odniesieniu do 
likwidowanego urządzenia. Nie likwidować produktu wspólnie z odpadem komunalnym lub jako 
niesegregowany odpad komunalny. 

Możliwości w odniesieniu do sposobu likwidacji niniejszego urządzenia: 

 Oddać urządzenie w punkcie zbioru komunalnego odpadu elektronicznego. 

 Stare urządzenie bezpłatnie odbierze sprzedawca przy zakupie nowego urządzenia. 

 Stare urządzenie bezpłatnie odbierze producent. 

 Sprzedać urządzenie w punkcie zbioru surowców wtórnych. 

 

Uwaga szczególna 

Porzucenie urządzenia w lesie lub w innym środowisku naturalnym zagraża Twojemu zdrowiu i 
szkodzi środowisku naturalnemu. Substancje niebezpieczne mogą migrować do wód gruntowych i 
przedostawać się do łańcucha pokarmowego. 
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Etykieta efektywności energetycznej 

 
 

 
 
 

 
Informacje o chłodziwie 

 
 
 
Urządzenie to zawiera fluorowane gazy cieplarniane objęte Protokołem z Kioto. Konserwacja i 
likwidacja musi być przeprowadzana przez wykwalifikowanych pracowników. 
 
Typ chłodziwa: R-410A 
Skład środka chłodniczego R410A: (50% HFC-32, 50% HFC-125) 
Ilość środka chłodniczego: patrz tabliczka znamionowa. 
ACH-12FCI3 (Wartość GWP: 2088, 2.05t 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 
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Kontakt 

 
 
 

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 
612 00 Brno 
Česká republika 
 
Telefon kontaktowy w Polsce: 606 239 979 w dni robocze w godzinach od 8:00 - 16:30 
Informacje o produktach znajdziesz na: www.coolexpert-world.com 
Napisz do nas: info@coolexpert-world.com 
 
 
 
 
 
 

Wygląd i parametry mogą być z powodu ulepszenia wyrobu zmieniane bez uprzedniego 
powiadomienia. Szczegółowe informacje do pozyskania u sprzedawcy lub producenta 

urządzenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACH-12FCI3 
Instrukcja instalacji klimatyzatora 

naściennego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji instalacji klimatyzatora naściennego 

Wer.2-12-04-2019 

 
Chłodziwo R-410A (50% HFC-32, 50% HFC-125; GWP 2088) 

 
 
Przed przystąpieniem do instalowania i użytkowania nowego klimatyzatora należy dokładnie zapoznać 
się z niniejszą instrukcją. Instrukcję należy starannie przechować dla potrzeby kolejnego wykorzystania. 

Klimatyzator wymaga profesjonalnej instalacji.
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Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 
Przed przystąpieniem do instalowania zapoznać się z zaleceniami 
bezpieczeństwa 

Nie przestrzeganie zaleceń i nieprawidłowe instalowanie może spowodować poważne szkody 
lub stać się przyczyną wypadku. 

Waga ryzyka wystąpienia potencjalnej szkody lub zaistnienia wypadku jest wskazywane przez 
oznaczenie OSTRZEŻENIE lub UWAGA. 

 
OSTRZEŻENIE! 

Symbol ten wskazuje, że ignorowanie zaleceń może być przyczyną 
ciężkiego wypadku lub wypadku ze skutkiem śmiertelnym. 

  

 
UWAGA 

Symbol ten wskazuje, że ignorowanie zaleceń może być przyczyną 
wypadku lub uszkodzenia urządzeń oraz innych środków trwałych. 

  

 

Symbol ten wskazuje czynność zabronioną, której nigdy nie wolno 
wykonywać. 

 
 

 OSTRZEŻENIE 

 Nie zmieniać długości i rodzaju złączki przewodu zasilającego/transmitującego sygnał do jednostki 
zewnętrznej. Do zasilania jednostki wewnętrznej nie używać przedłużacza i nie używać gniazda wtykowego 
do wspólnego zasilania innych urządzeń. Nieprawidłowo wykonane lub o nieodpowiedniej wartości zasilanie 
może być przyczyną pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. 

 Przy manipulowaniu instalacją złączną należy zachować szczególną ostrożność. Instalację złączną uginać 
bardzo wolno i nigdy nie zginać do kąta 90° lub powyżej. Może dojść do złamania instalacji złącznej, 
wycieku gazu chłodzącego lub znacznego ograniczenia przepływu gazu chłodzącego. W następstwie 
urządzenie nie będzie pracować prawidłowo a w przypadku niewłaściwej instalacji nie zostanie uznana 
reklamacja. Instalacji złącznej nie można skracać ani przedłużać. W przypadku serwisu i napełniania gazem 

chłodzącym należy u sprzedawcy zweryfikować poprawność stosowanego gazu chłodzącego. Obecność 
innych gazów lub substancji zmniejszy wydajność urządzenia i może spowodować ponadnormatywny wzrost 
ciśnienia w układzie chłodzącym. Może to stać się przyczyną wybuchu i spowodowania poranień. 

 Nie pozwalać dzieciom bawić się klimatyzatorem. Dzieci przebywające w pobliżu klimatyzatora wymagają 

stałego nadzoru. 

1. Instalacja musi zostać wykonana profesjonalnie i dokładnie według instrukcji instalowania. Nieprawidłowa i 
nieprofesjonalna instalacja może być przyczyną wycieku gazu chłodzącego, wody, porażenia prądem 
elektrycznym lub pożaru. 

2. W sprawie naprawy i konserwacji niniejszego urządzenia należy zwrócić się do autoryzowanego technika 
serwisowego. 

3. Dla potrzeby instalowania użyć dostarczonego wyposażenia i dedykowanych elementów. Użycie 

niestandardowych części może stać się przyczyną wyciekania wody, porażenia prądem elektrycznym, 
pożaru lub uszkodzenia urządzenia. 

4. Należy być pewnym, że jednostka będzie instalowana na wystarczająco stabilnym miejscu, które utrzyma 
ciężar jednostki. Jeżeli wybrane miejsce nie utrzyma ciężaru jednostki lub instalacja nie zostanie prawidłowo 
wykonana, jednostka może spaść i spowodować poważny wypadek lub szkody. 
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 OSTRZEŻENIE 

5. Przy instalacji elektrycznej należy respektować odpowiednie normy krajowe i przepisy oraz zalecenia 
zawarte w instrukcji instalowania. Dla potrzeby zasilania urządzenia należy wykorzystać oddzielny obwód 
zasilania i gniazdo. Nie podłączać do gniazda innych urządzeń. Nieodpowiednio dobrana pod względem 
wartości instalacja zasilania lub nieprawidłowe podłączenie może stać się przyczyną porażenia prądem 
elektrycznym lub pożaru. 

6. Do wykonania wszystkich połączeń elektrycznych należy użyć dostarczonych lub dedykowanych przewodów. 
Połączyć przewody stabilnie i zabezpieczyć je za pomocą uchwytów, aby przy działaniu siły zewnętrznej nie 
doszło do wyrwania przewodów lub uszkodzenia listwy zaciskowej. Nieprawidłowe wykonanie połączeń 
może powodować przegrzewanie i stać się przyczyną pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. 

7. Przewody muszą być poprowadzone tak, aby można prawidłowo zamocować pokrywę listwy zaciskowej. 
Jeżeli pokrywa listwy zaciskowej nie jest prawidłowo zamknięta, może nastąpić korozja i w efekcie 
przegrzewanie się styków listwy zaciskowej, pożar lub porażenie prądem elektrycznym. 

8. W środowisko o warunkach specyficznych, jak np. serwerownie, wielkopowierzchniowe kuchnie, budynki 
inwentarskie, terraria, rozmnażalnik owadów i zwierząt, pomieszczenia z basenem wewnętrznym, łazienki, 
pralnie, piwnice winne, itp. zdecydowanie zaleca się stosować specjalnie zbudowane klimatyzatory. 
Jednostka ta nie jest odpowiednia do instalowania w środowisku o warunkach specyficznych. 

9. Jeżeli przewód zasilający/przewodzący sygnał jest uszkodzony, jego wymianę należy powierzyć 
producentowi, jego autoryzowanemu serwisowi lub pracownikowi posiadającemu odpowiednie kwalifikacje, 
aby uniknąć zagrożenia porażenia prądem elektrycznym. 

10. 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. 

 

 UWAGA 

 Jednostek, które zawierają dodatkowy ogrzewacz elektryczny, nie instalować w odległości mniejszej niż 1 

metr od dowolnych materiałów palnych.  

 Nie instalować jednostki w miejscu, w którym może dochodzić do wycieku gazów palnych. Jeżeli w pobliżu 

jednostki nagromadzi się gaz palny, może dojść do pożaru. 

 Nie użytkować klimatyzatora w pomieszczeniu wilgotnym, np. w łazience lub pralni. Jeżeli do urządzenia 

przedostanie się woda, może spowodować to zwarcie w instalacji elektrycznej jednostki. 

1. Urządzenie przy instalowaniu musi być prawidłowo uziemione, w przeciwnym wypadku może dojść do 
porażenia prądem elektrycznym. 

2. Wykonać instalację odpływu zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji. Niewłaściwy odpływ 
może spowodować uszkodzenia domu i wyposażenia spowodowane wyciekającą wodą. 

 

Uwaga dotycząca gazów fluorowanych 

1. Niniejszy klimatyzator zawiera gazy fluorowane. Informacje o konkretnym typie i ilości gazu 
znajdziesz na właściwej etykiecie umieszczonej na urządzeniu. 

2. Instalowanie, naprawę i konserwację niniejszej jednostki musi wykonywać autoryzowany 
technik. 

3. Demontaż i recykling produktu musi wykonywać autoryzowany technik. 

4. Jeżeli w układzie zainstalowany jest wykrywacz wycieku chłodziwa, należy sprawdzać jego 
wskazania co najmniej raz na 12 miesięcy. 

5. Przy kontroli wycieku chłodziwa zdecydowanie zaleca się prowadzenie rejestru kontroli. 
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1 
 
 

Wyposażenie 
 
 
 
System klimatyzacji dostarczany jest z następującym wyposażeniem. Należy użyć wszystkich 
elementów instalacyjnych i wyposażenia przy instalowaniu klimatyzatora. Nieprawidłowo wykonana 
instalacja może skutkować wyciekiem wody, porażeniem prądem elektrycznym, pożarem lub 
uszkodzeniem urządzenia. 
 

Nazwa Wygląd Ilość 

Płyta montażowa 

 

1 

Kołek rozporowy 

 

5 

Wkręt do mocowania płyty 
montażowej ST3.9 X 25  

5 

Pilot 

 

1 

Wkręt do mocowania uchwytu 
pilota ST2.9 x 10  

2 

Elementy 
uzupełniające 

Uchwyt pilota 

 

1 

Baterie AAA LR03 

 

2 

Uszczelnienie 
 1 

(dotyczy tylko modeli z 
funkcją chłodzenia i 

grzania): Przyłącze odpływu 
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Nazwa Wygląd Ilość 

Instrukcja obsługi 
klimatyzatora naściennego 

 

1 

Instrukcja instalacji 
klimatyzatora naściennego 

 

1 

Instrukcja obsługi pilota 

 

1 
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2 
 
 

Krótki opis instalacji jednostki wewnętrznej 
 
 
 

 
 

Wybierz stałe miejsce instalacji 
(strona 11) 

Ustal miejsce otworu w ścianie 
(strona 11) 

Przymocuj płytę montażową 
(strona 12) 

Wywierć otwór w ścianie 
(strona 13) 
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Podłącz przewód i zacisk 
przewodu zasilającego 

(strona 16) 
ilustracja ma charakter 

ilustrujący 

Przygotuj ewentualne 
przedłużenie węża 

odpływowego 
(strona 14) 

Sprawdź izolację przewodów łączących i 
przewodu zasilającego 

(strona 16) 

Zamontuj jednostkę wewnętrzna 
(strona 16) 
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Części jednostki 
 
 
 

 

 
 

Ilustr. 3.1 
 

UWAGA DOTYCZĄCA ILUSTRACJI 

Ilustracje w niniejszej instrukcji mają charakter wyłącznie poglądowy. Faktyczny wygląd danej 
jednostki wewnętrznej może być inny. Postępować zgodnie z wyglądem faktycznym urządzenia. 

 

Naścienna płyta montażowa 

Panel 
czołowy 

Przewód zasilający dla 
jednostki wewnętrznej (dotyczy 
niektórych jednostek) 

Lamela 
kierowania 
przepływem 
powietrza 

Przewód odpływowy 

Przewód 
zasilający dla 
jednostki 
zewnętrznej 

Instalacja układu 
chłodziwa 

Pilot  

Uchwyt na pilota (nie we 
wszystkich jednostkach) 
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4 
 
 

Instalacja jednostki wewnętrznej 
 
 
 

 
 

Instrukcja instalowania jednostki 
wewnętrznej 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
INSTALOWANIA 

Po rozpakowaniu i przed przystąpieniem do 
instalowania należy sprawdzić etykiety 
znamionowe wyrobów, w celu upewnienia się, 
że oznakowanie modelu jednostki 
wewnętrznej jest zgodne z oznakowaniem 
jednostki zewnętrznej. Instalacja wymaga 
udziału dwóch osób.  

Krok 1: Wybierz stałe miejsce instalacji. 

Przed przystąpieniem do instalowania jednostki 
wewnętrznej należy wybrać właściwe miejsce. Poniżej 
zamieszczone są informacje, które będą pomocne 
przy wyborze miejsca do zainstalowania jednostki. 

Odpowiednie miejsce instalowania musi 
odpowiadać następującym warunkom: 

 Dobra cyrkulacja powietrza. 

 Łatwy odpływ wody. 

 Hałas z jednostki nie będzie przeszkadzał innym 
osobom. 

 Mocne i stabilne miejsce, które nie będzie drgać. 

 Wystarczająco mocne, aby utrzymać ciężar 
jednostki. 

 Miejsce oddalone co najmniej o jeden metr od 
wszystkich innych urządzeń elektrycznych (np. 
TV, radio, komputery, ruter Wi-Fi). 

NIE INSTALOWAĆ jednostki w następujących 
miejscach: 

 W pobliżu dowolnego źródła ciepła, pary lub 
gazów palnych. 

 W pobliżu przedmiotów palnych, np. zasłon lub 
ubrań. 

 W pobliżu dowolnej przeszkody, która może 
blokować przepływ powietrza. 

 W pobliżu drzwi. 

 W miejscu bezpośrednio nasłonecznionym. 

UWAGA DOTYCZĄCA OTWORU W 
ŚCIANIE 

Przy dokonywaniu wyboru miejsca 
instalowania należy pamiętać, że konieczne 
jest pozostawienie miejsca na otwór w ścianie 
dla poprowadzenia instalacji złącznej i 
przewodu zasilającego/transmitującego 
sygnał jednostki zewnętrznej, który łączy 
jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną (zob. krok 
"Wykonaj otwór w ścianie dla instalacji 
złącznej"). Końcówka wyjściowa wszystkich 
rurek znajduje się po stronie prawej jednostki 
wewnętrznej (patrząc od przodu). Instalację 
można jednak poprowadzić także po stronie 
lewej. 
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Poniższa ilustracja prezentuje zalecane odległości od ściany i sufitu: 

 

Ilustr. 4.1 
 
Krok 2: Przymocuj płytę montażową do 
ściany. 

Płyta montażowa służy do zamocowania 
jednostki wewnętrznej. 

1. Odkręć śrubę mocującą płytę montażową 
do części tylnej jednostki wewnętrznej. 

2. Dociśnij płytę montażową do ściany w 
miejscu, które spełnia wymagania kroku 
"Wybierz miejsce pod instalowanie". 
(Szczegółowe informacje o wymiarach płyty 
montażowej zob. "Wymiary płyty 
montażowej".) 

3. Wywierć otwory na śruby montażowe w 
miejscach, które: 

• Są wystarczająco mocne, aby utrzymać 
ciężar jednostki 

• Są zgodne z otworami na śruby 
montażowe w płycie montażowej 

4. Przymocuj płytę montażową do ściany 
używając dostarczonych śrub. 

5. Sprawdź, czy płyta montażowa dolega do 
ściany. 

Prawidłowe ustawienie płyty montażowej 

 

WYMIARY PŁYTY MONTAŻOWEJ 

Dla potrzeby zapewnienia wystarczającego 
miejsca do montażu jednostki wewnętrznej, 
na rysunku (Ilustr. 4.2) jest przedstawiona 
płyta montażowa z następującymi wymiarami: 

• Szerokość płyty montażowej 

• Wysokość płyty montażowej 

• Szerokość jednostki wewnętrznej w 
odniesieniu do płyty montażowej 

• Wysokość jednostki wewnętrznej w 
odniesieniu do płyty montażowej 

• Zalecane umiejscowienie otworu w ścianie 
(po stronie lewej i prawej płyty 
montażowej) 

• Odległość względna pomiędzy otworami 
na śruby 

 

 

ACH-12FCI3 

Ilustr. 4.2 

 

 

Obrys jednostki wewnętrznej 

Otwór na 
instalację 
Ø90 mm 

Otwór na 
instalację 
Ø90 mm 
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Krok 3: Wywierć w ścianie otwór na 
instalację złączną. 

W ścianie należy wywiercić otwór na przeprowadzenie 
instalacji złącznej wraz z przewodem 
zasilającym/sygnałowym, którymi połączysz jednostkę 
wewnętrzną i zewnętrzną. Przez wywiercony otwór 
można poprowadzić również wąż odpływowy. 

1. Wyznacz miejsce pod otwór zgodnie z 
umieszczeniem płyty montażowej. W celu 
wyznaczenia miejsca optymalnego skorzystaj z 
rysunków i wymiarów płyt montażowych 
zamieszczonych na kolejnej stronie. Otwór w 
ścianie powinien mieć średnicę minimum 90 mm i 
powinien być lekko nachylony w dół, aby ułatwić 
odpływ wody przez wąż odpływowy. 

2. Wywierć otwór używając wiertła rdzeniowego (lub 
koronki wiertniczej) o średnicy 90 mm. Upewnić 
się, że otwór jest wiercony pod małym kątem w 
dół, aby otwór po stronie zewnętrznej był o 5 do 7 
mm niżej, niż otwór na wewnętrznej stronie 
ściany. Zapewni to dobry odpływ wody przez wąż 
odpływowy. (Zob. ilustr. 4.3.) 

3. W otworze należy umieścić przepust skrośny. 
Zabezpieczy on krawędzie otworu a po 
zakończeniu instalacji ułatwi uszczelnienie otworu. 

 

 

Ilustr. 4.3 

 

UWAGA DOTYCZĄCA ŚCIAN Z BETONU 
LUB CEGŁY 

Jeżeli ściana zbudowana jest z cegły, betonu 
lub podobnego materiału, wywierć w ścianie 
otwory o średnicy 5 mm i umieść w otworach 
dostarczone kołki rozporowe. Następnie 
zamocuj płytę montażową poprzez wkręcenie 
śrub bezpośrednio w kołki rozporowe. 

 

 UWAGA 

Przy wierceniu otworu w ścianie, należy 
uważać, aby uniknąć kontaktu z instalacją 
elektryczną, wodną itp. 

 

Krok 4: Otwór w ścianie należy obrobić. 

Przed przeciągnięciem instalacji złącznej i 
węża odpływowego przez otwór w ścianie, 
należy otwór sprawdzić i starannie obrobić, 
aby zapobiec uszkodzeniu izolacji instalacji 
złącznej lub przerwaniu węża odpływowego. 

 

UWAGA DOTYCZĄCA WYPROWADZENIA 
INSTALACJI ZŁĄCZNEJ 

Instalację złączną można wyprowadzić z 
jednostki wewnętrznej z dwóch stron: 

• Z lewej  

• Z prawej 

Szczegóły zob. ilustr. 4.4. 

 

 

Ilustr. 4.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGA DOTYCZĄCA WYPROWADZENIA 
WĘŻA ODPŁYWOWEGO 

Ściana 
Wewnątrz Na 

zewnątrz 
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Wąż odpływowy jest podłączony do lewej tylnej 
części jednostki wewnętrznej (patrząc od tyłu 
jednostki). W razie potrzeby może być 
podłączony do prawej tylnej części jednostki 
wewnętrznej (patrząc od tyłu jednostki). 

1. W celu zapewnienia dobrego odpływu wody 
zalecamy pozostawienie węża 
odpływowego po tej samej stronie, z której 
wyprowadzone są rurki obiegu chłodziwa z 
jednostki. 

2. Wąż odpływowy można przedłużać. Do 
końcówki węża odpływowego dołączyć wąż 
przedłużający (należy dokupić oddzielnie). 

3. Połączenie szczelnie owinąć taśmą 
teflonową, w celu zapewnienia dobrej 
szczelności i zapobieżenia wyciekowi wody. 

 

ZAMKNIJ NIEUŻYWANY OTWÓR 
ODPŁYWOWY 

Aby zapobiec niechcianemu wyciekowi wody, 
należy zamknąć nieużywany otwór 
odpływowy (prawy lub lewy) używając 
dostarczonego korka gumowego. 

 

 UWAGA DOTYCZĄCA 
UMIESZCZENIA WĘŻA 
ODPŁYWOWEGO 

Zainstaluj wąż odpływowy zgodnie z ilustracją 
4.5 

 NIE WYKONUJ na wężu odpływowym 
pętli. 

 NIE WYKONUJ na wężu odpływowym 
zagięć, które zatrzymywałyby wodę. 

 NIE UMIESZCZAJ końcówki węża 
odpływowego w wodzie lub w zbiorniku, w 
którym gromadzi się woda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAWIDŁOWO 

Sprawdź, czy wąż wolny 
jest od zagięć i wgnieceń 

utrudniających dobry 
odpływ wody. 

Ilustr. 4.5 

NIEPRAWID ŁOWO 

Zagięcia na wężu 
odpływowym 

zatrzymują wodę. 

NIEPRAWID ŁOWO 

Zagięcia na wężu 
odpływowym 

zatrzymują wodę. 

NIEPRAWID ŁOWO 

Nie umieszczaj końcówki 
węża odpływowego w 

wodzie lub w zbiorniku, 
w którym gromadzi się 

woda. Utrudnia to 
prawidłowy odpływ 

wody. 
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 UWAGA 

Należy uważać, aby nie zdusić lub nie 
uszkodzić instalacji złącznej podczas uginania 
jej w kierunku od jednostki. Każde 
odkształcenie na instalacji złącznej wpłynie na 
działanie jednostki. 

 

Krok 5: Przygotowanie instalacji złącznej i 
węża odpływowego 

Instalacje złączną i wąż odpływowy radzimy 
przed przeciągnięciem przez otwór w ścianie 
związać razem, aby nie zajmowały zbyt dużo 
miejsca i były zabezpieczone oraz zaizolowane 
cieplnie. 

 

WĄŻ ODPŁYWOWY MUSI BYĆ POD 
SPODEM 

Wąż odpływowy poprowadzić spodem wiązki. 
Umieszczenie węża odpływowego w górnej 
części wiązki może skutkować 
nieprawidłowym odprowadzaniem 
kondensatu, przelaniem zbiorniczka 
odpływowego i w następstwie wywołaniem 
pożaru lub zalania. 

 

 
 

NIE SPLATAĆ PRZEWODU 
ZASILAJĄCEGO/PRZENOSZĄCEGO 
SYGNAŁ Z INNYMI PRZEWODAMI 

Wewnątrz izolacji instalacji złącznej jest 
oprócz instalacji złącznej poprowadzony także 
przewód zasilający/przenoszący sygnał dla 
jednostki zewnętrznej. Wiązkę tą nigdy nie 
wolno splatać z innymi przewodami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Krok 5: Przejście przez ścianę 

Ostrożnie przeciągnąć instalację złączną i wąż 
odpływowy przez obrobiony otwór w ścianie. Zawiesić 
jednostkę wewnętrzną na hakach płyty montażowej. 

Należy pamiętać, że haczyki na płycie montażowej są 
mniejsze niż otwory na tyle jednostki. Jeżeli 
stwierdzisz, że w wyniku odchyłki przy pomiarze lub 
wierceniu dochodzi do odkształcania instalacji 
złącznej i węża odpływowego można jednostkę 
przesunąć w lewo lub w prawo o 30-50 mm (dotyczy 

niektórych modeli). 

(Zob. ilustr. 4.6.) 

 

 

Przesuń w prawo lub w lewo 

Ilustr. 4.6 

 
Krok 6: Kontrola po przejściu przez ścianę 

1. Zdemontuj lamelę: 

 

 

Ilustr. 4.7 
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2. Otwórz i zabezpiecz panel. 

Najpierw należy wykręcić dwie śruby, 
przedstawione na ilustracji poniżej, następnie 
otworzyć panel i zabezpieczyć go za pomocą 
ogranicznika ruchu (zob. ilustr. 4.8 i 4.9). 

 

 

Ilustr. 4.8 
 
 

 
Ilustr. 4.9 

 

3. Użyj uchwytów na płycie montażowej do 
podparcia jednostki, aby uzyskać 
wystarczającą przestrzeń do kontroli 
instalacji złącznej i węża odpływowego 
(zob. ilustr. 4.10). 

 

Ilustr. 4.10 
 

Krok 7: Po sprawdzeniu przejścia instalacji 
złącznej i węża odpływowego przez ścianę 
sprawdź również spad węża odpływowego. 

 

Krok 8: Opuść uchwyty. 

 

Krok 9: Ostrożnie równomiernie naciśnij na 
dolną część jednostki w kierunku w dół. 
Naciskaj w dół, do czasu aż jednostka nie 
zostanie zamocowana na hakach 
umieszczonych wzdłuż części dolnej płyty 
montażowej. 

 

Krok 10: Podłącz jednostkę wewnętrzna 
używając przewodu zasilającego do uprzednio 
przygotowanego gniazda 220-240V / 50Hz / 
1Ph. 
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5 
 
 

Instalacja jednostki zewnętrznej 
 
 
 

 
 

Instrukcja instalowania jednostki 
zewnętrznej 

Krok 1: Wybierz miejsce instalacji. 

Przed przystąpieniem do instalowania 
jednostki zewnętrznej należy wybrać właściwe 
miejsce. Poniżej zamieszczone są informacje, 
które będą pomocne przy wyborze miejsca do 
zainstalowania jednostki. 

Odpowiednie miejsce instalowania musi 
odpowiadać następującym warunkom: 

 Spełnia wszystkie wymogi przestrzenne 
instalacji, pokazane na ilustr. 5.1. 

 Dobra cyrkulacja powietrza i wentylacja. 

 Miejsce do lokalizacji stacjonarnej, które 
utrzyma jednostkę i zapobiegnie 
powstawaniu drgań. 

 Hałas z jednostki nie będzie przeszkadzał 
innym osobom.  

  Miejsce zabezpieczone przed 
długotrwałym bezpośrednim 
nasłonecznieniem lub deszczem. 

 

 
Ilustr. 5.1 

 
NIE INSTALOWAĆ jednostki w następujących 
miejscach: 

 W pobliżu przeszkody, która będzie 
blokować wloty i wyloty powietrza 

 W pobliżu ulicy i miejsc, gdzie przebywa 
dużo ludzi lub tam, gdzie hałas emitowany 
przez jednostkę może przeszkadzać innym.  

 W pobliżu zwierząt i roślin, którym szkodzić 
będzie wydmuchiwane ciepłe powietrze. 

 W pobliżu dowolnego źródła gazów 
łatwopalnych. 

 W miejscu, gdzie opada dużo pyłu. 

 W miejscu, które narażone jest na działanie 
powietrza o dużym stężeniu wilgoci lub soli. 

30 cm w lewo 

60 cm od góry 

200 cm z przodu 

30 cm z tyłu 

60 cm w 
prawo 
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SPECJALNE ŚRODKI ZABEZPIECZAJĄCE 
NA WYPADEK EKSTREMALNYCH 
ZJAWISK POGODOWYCH 

Jeżeli jednostka narażona jest na działanie silnego 
wiatru, należy jednostkę zainstalować w taki sposób, 
aby wydmuch powietrza był obrócony o 90° w 
stosunku do kierunku wiatru. Jeżeli występuje taka 
potrzeba, należy przed jednostką ustawić barierę 
chroniącą przed działaniem silnego wiatru. 

Zob. ilustr. 5.2 i 5.3 poniżej. 

 

Jeżeli jednostka jest często narażona na działanie 
dużego opadu deszczu lub śniegu: 

Wykonać nad jednostką zadaszenie chroniące przed 
deszczem lub śniegiem. Należy uważać, aby nie 
został zakłócony przepływ powietrza wokół jednostki. 

Jeżeli jednostka jest często narażona na działanie 
powietrza wilgotnego (przy zbiorniku wodnym) lub 
słonego (przy morzu): 

Zastosować jednostkę zewnętrzną o podwyższonej 
odporności na korozję. 

Krok 2: Zainstaluj wyprowadzenie odpływu wody 

Jednostka z funkcją pompy ciepła wymaga przyłącza 
odpływu wody. Przed zamocowaniem jednostki 
zewnętrznej należy w części dolnej jednostki 
zainstalować przyłącze odpływu wody. Istnieją dwa 
typy przyłączy odpływu wody w zależności od typu 
jednostki zewnętrznej. 

Jeżeli przyłącze odpływu jest dostarczane z 
uszczelnieniem gumowym (zob. ilustr. 5.4A), 
wykonaj następujące czynności: 

1. Osadź uszczelnienie gumowe na końcówce 
przyłącza odpływu, dostarczonego z 
jednostka zewnętrzną. 

2. Wciśnij przyłącze w otwór w podstawie 
jednostki. 

3. Obróć przyłącze o 90°, aby znalazło się w 
wymaganym miejscu i skierowane było w 
kierunku części czołowej jednostki. 

4. Do przyłącza odpływu zamocuj wąż 
odpływowy (nie jest elementem 
wyposażenia), aby można było 
odprowadzać z jednostki wodę powstałą w 
trakcie trybu Grzanie. 

Jeżeli przyłącze odpływu nie jest dostarczane z 
uszczelnieniem gumowym (zob. ilustr. 5.4B), wykonaj 
następujące czynności: 

1. Wciśnij przyłącze w otwór w obudowie jednostki. 
Przyłącze odpływu zakleszczy się. 

2. Do przyłącza odpływu zamocuj wąż odpływowy 
(nie jest elementem wyposażenia), aby można 
było odprowadzać z jednostki wodę powstałą w 
trakcie trybu Grzanie. 

 
Ilustr. 5.4 

W KLIMACIE ZIMNYM 

W klimacie zimnym zapewnij, aby wąż odpływowy 
zainstalowany był jak najbardziej pionowo, w celu 
zapewnienia szybkiego odpływu wody. Jeżeli woda 
ścieka zbyt wolno, może w wężu zamarznąć i 
spowodować zalanie jednostki. 

 

Otwór w podstawie 
jednostki zewnętrznej 

Przyłącze odpływu 

Uszczelnienie 

Uszczelnienie 

(A) (B) 

Silny wiatr 

Silny wiatr 

Ilustr. 5.2 

Bariera 
chroniąca 
przed 
działaniem 
wiatru 

Ilustr. 5.3 

Silny wiatr 
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Krok 3: Zamocuj jednostkę zewnętrzną 

Jednostka zewnętrzna może być 
mocowana do podłoża lub na uchwycie 
naściennym. 

WYMIARY MONTAŻOWE 
JEDNOSTKI  

Poniżej podany jest wykaz wymiarów 
jednostek zewnętrznych i odległości 
pomiędzy nóżkami montażowymi. 
Przygotuj rysunek montażowy dla 
jednostki zgodnie z podanymi 
wymiarami. 

 

Wymiary jednostki zewnętrznej (mm) 
Sz x W x Gł 

Wymiary montażowe 

Odległość A (mm) Odległość B (mm) 

681×434×285 460 292 

700×550×270 450 260 

780×540×250 549 276 

845×700×320 560 335 

810×558×310 549 325 

700×550×275 450 260 

770×555×300 487 298 

800×554×333 514 340 

845×702×363 540 350 

900×860×315 590 333 

945×810×395 640 405 

946×810×420 673 403 

946×810×410 673 403 

 
Jeżeli będziesz instalować jednostkę na posadzce lub 
na betonowym postumencie montażowym, postępuj 
następująco: 

1. Zaznacz miejsca dla czterech śrub z tulejką 
rozprężającą zgodnie z informacją w tabeli 
wymiarów jednostek zewnętrznych. 

2. Wywierć otwory dla śrub z tulejką rozprężającą. 

3. Usuń z otworów pył. 

4. Na końcu każdej śruby z tulejką rozprężającą 
umieść nakrętkę. 

5. Wbij śruby z tulejką rozprężającą w wywiercone 
otwory. 

6. Odkręć nakrętki ze śrub i osadź jednostkę 
zewnętrzną na śrubach. 

7. Na każdej śrubie z tulejką rozprężającą 
umieść podkładkę i następnie ponownie 
wkręć nakrętkę. 

8. Dokręć wszystkie nakrętki używając klucza. 

 

 OSTRZEŻENIE 

PRZY WIERCENIU OTWORÓW W BETONIE 
ZAWSZE OCHRANIAJ OCZY ZAKŁADAJĄC 
OKULARY OCHRONNE. 

 

Doprowadzenie 
powietrza 

Wydmuch 
powietrza 

Doprowadze
nie powietrza 

Ilustr. 5.5 

Sz 

W 

Gł 
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Jeżeli będziesz mocować jednostkę na 
uchwycie naściennym, postępuj następująco: 

 UWAGA 

Przed przystąpieniem do instalowania 
jednostki należy sprawdzić z jakich 
materiałów wykonana jest ściana (cegła, 
beton lub inny materiał o podobnej 
wytrzymałości). Ściana musi utrzymać 
minimum czterokrotność wagi jednostki. 

1. Zaznacz miejsca otworów uchwytu zgodnie 
z informacją w tabeli wymiarów jednostek 
zewnętrznych. 

2. Wywierć otwory dla śrub z tulejką 
rozprężającą. 

3. Usuń z otworów pył i zanieczyszczenia. 

4. Na końcu każdej śruby z tulejką 
rozprężającą umieść podkładkę i nakrętkę. 

5. Wprowadzić śruby z tulejką rozprężającą w 
otwory w uchwytach montażowych, 
umieścić uchwyt montażowy we właściwym 
miejscu i wbić śruby w ścianę. 

6. Sprawdzić, czy uchwyty montażowe 
ustawione są poziomo. 

7. Ostrożnie podnieść jednostkę i umieścić ją 
w na montażowych hakach znajdujących 
się na uchwytach. 

8. Mocno zamocować jednostkę do uchwytów. 

 

ZMNIEJSZENIE DRGAŃ JEDNOSTKI 
MONTOWANEJ NA ŚCIANIE 

Jeżeli jest to możliwe, można przy montażu 
jednostki na ścianę zastosować podkładki 
gumowe, w celu zmniejszenia drgań i hałasu. 

 
Krok 4: Podłączyć przewód 

zasilający/przenoszący sygnał 

Listwa zaciskowa jednostki zewnętrznej jest 
zabezpieczona osłoną na boku jednostki. Na 
stronie wewnętrznej tej osłony umieszczony 
jest schemat podłączenia. 

 

 OSTRZEŻENIE 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO DOWOLNEJ 
PRACY NA URZĄDZENIU ELEKTRYCZNYM LUB 
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WYŁĄCZ 
ZASILANIE UKŁADU. 

 

 

 PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
WYKONANIA INSTALACJI 
ELEKTRYCZNEJ ZAPOZNAJ 
SIĘ Z NINIEJSZĄ 
INSTRUKCJĄ 

1. Wszelkie instalacje elektryczne muszą spełniać 
wymogi krajowej normy elektrotechnicznej i 
przepisów bezpieczeństwa i muszą być 
wykonywane przez autoryzowanego 
elektrotechnika. 

2. Wszystkie połączenia elektryczne muszą być 
wykonane zgodnie ze schematem instalacji 
elektrycznej, umieszczonym na wewnętrznej 
części obudów bocznych jednostek 
wewnętrznych i zewnętrznych. 

3. Jeżeli wystąpi poważny problem z zasilaniem 
elektrycznym związany z bezpieczeństwem, 
natychmiast należy przerwać prace. Wyjaśnić 
klientowi powód przerwania pracy i odmówić 
wykonania instalacji jednostki, do czasu 
prawidłowego rozwiązania problemu związanego 
z bezpieczeństwem. 

4. Napięcie zasilania ma mieć wartość w zakresie 
90 -100 % napięcia znamionowego. 
Nieprawidłowe podłączenie może spowodować 
porażenie prądem elektrycznym lub pożar. 

5. Przy zastosowaniu stałej instalacji zasilania 
należy zainstalować urządzenie 
antyprzepięciowe i wyłącznik główny obliczony 
na 1,5x większy prąd niż wynosi maksymalny 
prąd jednostki. 

6. Przy zastosowaniu stałej instalacji zasilania 
należy zainstalować wyłącznik lub 
zabezpieczenie, które odłącza wszystkie bieguny 
a jego styki są od siebie w stanie rozłączonym 
oddalone o minimum 3 mm. Montażu 
odpowiedniego zabezpieczenia lub wyłącznika 
musi dokonać wykwalifikowany elektryk. 

7. Jednostka może być podłączona do gniazda 
posiadającego niezależną instalację. Do tego 
gniazda nie podłączać żadnego kolejnego 
urządzenia. 

8. Zapewnić prawidłowe uziemienie klimatyzatora. 

9. Każdy przewód musi być właściwie 
zamocowany. Luźny przewód może powodować 
nagrzewanie złącza i w następstwie awarię 
urządzenia lub pożar. 

10. Nie dopuścić, aby przewody dotykały rurek 
obiegu chłodziwa, sprężarki lub innych 
ruchomych części wewnątrz jednostki. 

11. Jeżeli jednostka wyposażona jest w dodatkowy 
elektryczny ogrzewacz, musi być umieszczona w 
odległości co najmniej 1 m od materiałów 
palnych. 



22 

 

Podłączyć przewód 
 

UWAGA DOTYCZĄCA PARAMETRÓW 
BEZPIECZNIKA 

Na płytce scalonego układu elektronicznego 
klimatyzatora zainstalowany jest bezpiecznik, 
spełniający rolę zabezpieczenia 
nadprądowego. Parametry bezpiecznika 
podane są na płytce, np. następująco: 
T3.15A/250VAC, T5A/250VAC, itd. 

 
1. Przygotuj przewód do podłączenia: 

 Uchwyć złącze jednostki wewnętrznej i 
wsuń do właściwego gniazda jednostki 
zewnętrznej. Przewód żółtozielony należy 
podłączyć oddzielnie. Przykład zob. ilustr. 
5.6. Przymocować przewód do jednostki w 
sposób zapobiegający wyrwaniu używając 
do tego celu zacisku do przewodu. Przykład 
zob. ilustr. 5.7. 

 
Ilustr. 5.6 

 
 

Ilustr. 5.7 
 

UWAGA DOTYCZĄCA 

PODŁĄCZENIA 

PROCEDURA PRZY PODŁACZANIU MOŻE 
PRZY RÓŻNYCH JEDNOSTKACH BYĆ 
ODMIENNA.  

 

 OSTRZEŻENIE 

WSZYSTKIE PRZEWODY MUSZĄ BYĆ 
PODŁĄCZONE ZGODNIE ZE SCHEMATEM 
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 
UMIESZCZONYM NA STRONIE 
WEWNĘTRZNEJ OBUDOWY LISTWY 
ZACISKOWEJ JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ. 

 
 
 

Jednostka zewnętrzna 

Złącza 

Przewód 
żółtozielony 

Jednostka wewnętrzna 
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6 
 
 

Podłączenie instalacji obiegu chłodziwa 
 
 
 

 
UWAGA: Ze względu na bezpieczeństwo przy podłączaniu instalacji należy zawsze zakładać 

okulary ochronne i rękawice robocze. 
 
• Przed podłączeniem należy zdjąć osłony złączki. 

 

Gniazdo złączki jednostki wewnętrznej Gniazdo złączki jednostki zewnętrznej 

 
 

Zdjąć osłonę zabezpieczającą. Ilustr. 6.1             Ilustr. 6.2                     Ilustr. 6.2A 
Stosując siłę i za pomocą obu rąk zdjąć "obejmę 

uwalniającą" ciągnąc za występy na złączu 
jednostki zewnętrznej w kierunku w dół Ilustr. 

6.2. Nastąpi odblokowanie dużego metalowego 
korka zabezpieczającego Ilustr. 6.2A. 

 

 OSTRZEŻENIE 

UWAGA, przy uwolnieniu może nastąpić 
odskoczenie korka zabezpieczającego w 
górę do wysokości kilku centymetrów. 

 
 

  

• Kolejność łączenia: 

 
Ilustr. 6.3 

Krok 1: Upewnić się, że klamra na wtyku złącza jest w położeniu odchylonym w kierunku od 
przeciwległego gniazda złączki. 
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Krok 2: Pociągnąć za "obejmę uwalniającą" na gnieździe złączki i wsunąć wtyk złączki jednostki 
wewnętrznej do gniazda złącza. 

Krok 3: Puścić "obejmę uwalniającą" w celu zabezpieczenia wtyku w gnieździe. 

Krok 4: Nachylić klamrę na wtyku w kierunku do gniazda i docisnąć do gniazda, aby zabezpieczyła 
"obejmę uwalniającą" i przylegała płasko do całego złącza. 

 

• Kolejność rozłączania: 

Krok 1: Wyłącz klimatyzator i odłącz przewód zasilający od gniazda sieci elektrycznej. 

Krok 2: Odczekaj 5 minut, aby nastąpiło wyrównanie ciśnienia w instalacji obiegu jednostki 
wewnętrznej i zewnętrznej. 

Krok 3: Wyciągnij klamrę na wtyku złącza w kierunku w górę do wtyku tak, aby był "w pełni 
otwarty". 

Krok 4: Pociągnij za "obejmę uwalniającą" na gnieździe złącza, aby uwolnić wtyk złącza i można go 
wyciągnąć z gniazda złącza. 

Krok 5: W celu uszczelnienia i ochrony przed pyłem nasadzić ponownie osłonę ochronną i korek. 
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7 
 

Kontrola podłączenia elektrycznego  
 
 
 
 
 
 

Kontrola bezpieczeństwa instalacji 
elektrycznej 

Po zainstalowaniu sprawdź, czy cała instalacja 
elektryczna została wykonana zgodnie z 
obowiązującymi przepisami lokalnymi i 
normami krajowymi oraz zgodnie z instrukcja 
instalowania. 

 
 

 OSTRZEŻENIE - 
NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA 
PRĄDEM ELEKTRYCZNYM 

CAŁOŚĆ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 
MUSI SPEŁNIAĆ WYMOGI PRZEPISÓW 
LOKALNYCH I KRAJOWE NORMY 
ELEKTROTECHNICZNE ORAZ MUSI BYĆ 
WYKONANA PRZEZ 
WYKWALIFIKOWANEGO ELEKTRYKA. 
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8 
 
 

Eksploatacja próbna 
 
 
 

 

Przed eksploatacją próbną 

Rozpocząć eksploatację próbną, dopiero po 
wykonaniu następujących czynności: 

• Kontrola bezpieczeństwa instalacji 
elektrycznej - Upewnij się, czy instalacja 
elektryczna jest bezpieczna i czy działa. 

• Kontrola szczelności - Sprawdź, czy 
wykonane przez Ciebie połączenia w 
instalacji łączącej są prawidłowe i właściwie 
zabezpieczone. 

 

Instrukcja dotycząca eksploatacji 
próbnej 

Eksploatacja próbna powinna trwac minimum 
30 minut. 

1. Podłącz jednostkę do zasilania. 

2. Naciśnij przycisk ON/OFF na pilocie, w celu 
włączenia jednostki. 

3. Naciskając przycisk MODE programuj 
kolejno następujące funkcje: 

• Chłodzenie (COOL) - Zaprogramuj 
najniższą możliwą temperaturę 

• Grzanie (HEAT) - Zaprogramuj 
najwyższą możliwą temperaturę 

4. Umożliw działanie każdej funkcji przez 
okres 5 minut i przeprowadź następujące 
kontrole: 

 

Wykaz wymaganych 
kontroli 

SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

Brak przebić prądu   

Jednostka jest 
prawidłowo uziemiona 

  

Wszystkie złącza 
elektryczne są 
prawidłowo 
zabezpieczone 

  

Jednostki wewnętrzna 
i zewnętrzna są 
dobrze zainstalowane 

  

 Jednostka 
zewnętrzna 
(2): 

Jednostka 
wewnętrzna 
(2): 

Woda wycieka 
prawidłowo przez wąż 
odpływowy 

  

Cała instalacja jest 
prawidłowo 
zaizolowana 

  

Jednostka prawidłowo 
wykonuje funkcję 
Chłodzenie 

  

Jednostka prawidłowo 
wykonuje funkcję 
Grzanie 

  

Lamele kierunkowe 
jednostki wewnętrznej 
dobrze obracają się 

  

Jednostka wewnętrzna 
reaguje na sygnały z 
pilota 
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KIEDY TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA 
JEST PONIŻEJ 17°C 

Kiedy temperatura zewnętrzna jest poniżej 
17°C, za pomocą pilota nie można uruchomić 
funkcji Chłodzenie. W takim wypadku dla 
wykonania testu funkcji Chłodzenie należy 
użyć przycisku STEROWANIE MANUALNE. 

1. Należy zlokalizować przycisk 
STEROWANIE MANUALNE znajdujący 
się na prawej obudowie bocznej jednostki. 
Zob. ilustr. 8.1. 

2. Nacisnąć raz przycisk STEROWANIE 
MANUALNE, w celu włączenia trybu 
AUTOMATYKA WYMUSZONA. 

3. Nacisnąć ponownie przycisk 
STEROWANIE MANUALNE, w celu 
włączenia trybu CHŁODZENIE 
WYMUSZONE. 

4. Przeprowadzić eksploatację próbną w 
sposób normalnie przyjęty. 

 
Ilustr. 8.1 

 
 

 
 
 

Przycisk sterowania 
manualnego 
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Zalecenia dotyczące likwidacji w UE 
 
 
 

 
Urządzenie to zawiera chłodziwo i inne potencjalnie niebezpieczne substancje. Przy likwidacji tego 
urządzenia przepisy ustawowe wymagają specjalistycznego postępowania w odniesieniu do 
likwidowanego urządzenia. Nie likwidować produktu wspólnie z odpadem komunalnym lub jako 
niesegregowany odpad komunalny. 

Możliwości w odniesieniu do sposobu likwidacji niniejszego urządzenia: 

 Oddać urządzenie w punkcie zbioru komunalnego odpadu elektronicznego. 

 Stare urządzenie bezpłatnie odbierze sprzedawca przy zakupie nowego urządzenia. 

 Stare urządzenie bezpłatnie odbierze producent. 

 Sprzedać urządzenie w punkcie zbioru surowców wtórnych. 

 

Uwaga szczególna 

Porzucenie urządzenia w lesie lub w innym środowisku naturalnym zagraża Twojemu zdrowiu i 
szkodzi środowisku naturalnemu. Substancje niebezpieczne mogą migrować do wód gruntowych i 
przedostawać się do łańcucha pokarmowego. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wygląd i parametry mogą być z powodu ulepszenia wyrobu zmieniane bez uprzedniego 
powiadomienia. Szczegółowe informacje do pozyskania u sprzedawcy lub producenta 

urządzenia. 
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ACH-12FCI3 
Instrukcja obsługi pilota 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi pilota 

Wer.2-12-04-2019 

 
 
Przed przystąpieniem do instalowania i użytkowania nowego klimatyzatora należy dokładnie zapoznać 
się z niniejszą instrukcją. Instrukcję należy starannie przechować dla potrzeby kolejnego wykorzystania. 
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UWAGA: 

 Rozmieszczenie przycisków pokazane na ilustracjach odpowiada modelowi typowego pilota, 
w zakupionym modelu może różnić się. Postępować zgodnie z wersją rzeczywistą pilota. 

 Wszystkie tu opisane funkcje realizuje klimatyzator. Jeżeli klimatyzator nie posiada takiej 
funkcji, po naciśnięciu odpowiadającego przycisku na pilocie funkcja taka nie zostanie 
wykonana. 

 Jeżeli pomiędzy opisem pilota a opisem funkcji w instrukcji obsługi klimatyzatora występują 
duże różnice, należy postępować zgodnie z opisem obsługi klimatyzatora.  
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Parametry pilota 

Model RG57A4/BGEF 

Napięcie nominalne 3,0 V (2 baterie suche R03/LR03) 

Zasięg sygnału 8 m 

Otoczenie -50–60 °C 
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Funkcje 
przycisków 

 

1. Przycisk ON/OFF (Włączony/Wyłączony) 
Tego przycisku używa się w celu 
włączenia/wyłączenia klimatyzatora. 

2. Przycisk MODE (Tryb pracy) 

Naciśnij ten przycisk w celu zmiany trybu pracy 
klimatyzatora w następującej kolejności: 
Automatyka (AUTO ), Chłodzenie (COOL ), 
Osuszanie (DRY ), Grzanie (HEAT ) i Wentylator 
(FAN ). 

 

UWAGA: Nie nastawiać tryb Grzanie (HEAT ), jeżeli 
urządzenie jest przystosowane tylko do chłodzenia. 
W modelach przeznaczonych tylko do chłodzenia 
tryb Grzanie nie jest obsługiwany. 

3. Przycisk FAN (Wentylator) 

Używa się go do ustawiania czterech stopni 
prędkości wentylatora: Automatyczna (AUTO), Mała 
(LOW), Średnia (MED) i Duża (HIGH). 

 

UWAGA: Prędkości wentylatora nie można 
zmieniać w trybach (AUTO) lub Osuszanie (DRY). 

4. Przycisk SLEEP (Spoczynek) 

 Włącz/wyłącz funkcję Spoczynek. Potrafi 
utrzymywać najbardziej odpowiednia 
temperaturę i oszczędzać energię. Funkcja ta 
jest dostępna tylko w trybach Chłodzenie 
(COOL), Grzanie (HEAT) lub Automatyka 
(AUTO). 

 Szczegóły zob. "Funkcja spoczynek" w instrukcji 
obsługi klimatyzatora. 

UWAGA: Jeżeli urządzenie pracuje w trybie 
Spoczynek (SLEEP), można funkcję tą wyłączyć 
przez naciśnięcie przycisku MODE, FAN SPEED lub 
ON/OFF. 

5. Przycisk FRESH (Świeże powietrze) 
Włącza/wyłącza funkcję Świeże powietrze. Kiedy 
włączona jest funkcja Świeże powietrze, włącza się 
jonizator lub plazmowy oczyszczacz powietrza (w 
zależności od modelu), który pomaga usuwać pył i 
inne zanieczyszczenia z powietrza. 

6. Przycisk TURBO (Przyspieszenie procesu 
klimatyzacji) 
Włącz/wyłącz funkcję Turbo. Funkcja Turbo 
powoduje szybsze osiągniecie wymaganej 
temperatury przy chłodzeniu lub grzaniu. (Jeżeli 
jednostka wewnętrzna nie obsługuje tej funkcji, po 
naciśnięciu tego przycisku wymagana operacja nie 
zostanie zrealizowana.) 

7. Przycisk SELF CLEAN (Samooczyszczanie) 

Włącz/wyłącz funkcję Samooczyszczanie. 
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8. Przycisk ▲ (Zwiększanie wartości) 

Naciśnij ten przycisk w celu zwiększenia ustawienia 
wymaganej temperatury z krokiem 1 °C aż na 30 
°C. 

Przycisk ▼ (Zmniejszanie wartości) 

Naciśnij ten przycisk w celu zmniejszenia ustawienia 
wymaganej temperatury z krokiem 1 °C aż na 17 
°C. 

9. Przycisk SILENCE/FP (Cicha praca / Ochrona 
przed zamrożeniem) 

 Włącz/wyłącz funkcję Cicha praca. Jeżeli 
przycisk pozostaje wciśnięty przez powyżej 2 
sekundy, włącza się funkcja "FP" (Ochrona 
przed zamrożeniem). Jeżeli przycisk ponownie 
pozostaje wciśnięty przez powyżej 2 sekundy, 
funkcja wyłącza się. 

 Jeżeli funkcja Cicha praca jest włączona, 
sprężarka będzie pracować z małą 
częstotliwością a wentylator jednostki 
wewnętrznej będzie pracować z małą 
prędkością, co zmniejszy głośność do poziomu 
najniższego i stworzy ciche i przyjemne 
środowisko dla użytkownika. Ze względu na 
niska częstotliwość pracy sprężarki może 
obniżyć się wydajność chłodzenia i grzania. 

 Funkcję "FP" można włączyć, tylko jeżeli trwa 
grzanie (tylko kiedy jest ustawiony tryb Grzanie). 
Urządzenie będzie pracować z zaprogramowana 
temperaturą 8 °C. Na wyświetlaczu cyfrowym 
jednostki wewnętrznej będzie wyświetlać się 
"FP". Naciśnięcie przycisku ON/OFF, SLEEP, 
FP, MODE, FAN SPEED, UP lub DOWN w 
czasie pracy urządzenia spowoduje wyłączenie 
funkcji "FP". 

10. Przycisk TIMER ON (Ustawienie czasu 
włączenia) 
Nacisnąć przycisk w celu rozpoczęcia ustawiania 
czasu automatycznego włączenia. Każdorazowe 
naciśnięcie przycisku powoduje zmianę 
ustawionego czasu o 30 minut. Jeżeli 
programowany czas osiągnie 10,0 godzin, 
każdorazowe naciśnięcie przycisku wywoła zmianę 
czasu o 60 minut.  
W celu wyzerowania regulatora czasu należy 
ustawić czas włączenia na 0.0. 

11. Przycisk TIMER OFF (Ustawiony czas 
wyłączenia) 
Nacisnąć przycisk w celu rozpoczęcia ustawiania 
czasu automatycznego wyłączenia. Każdorazowe 
naciśnięcie przycisku powoduje zmianę 
ustawionego czasu o 30 minut. Jeżeli 
programowany czas osiągnie 10,0 godzin, 
każdorazowe naciśnięcie przycisku wywoła zmianę 
czasu o 60 minut.  
W celu wyzerowania regulatora czasu należy 
ustawić czas wyłączenia na 0.0. 
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12. Przycisk SWING (Ustawienie kąta przepływu 
powietrza w poziomie i w pionie) 

 Przycisk SWING  (Regulacja kierunku 
wydmuchu powietrza w górę/w dół) 

Używa się dla uruchomienia lub wstrzymania 
zmiany ruchu lamel kierunkowych i ustawienia 
wymaganego kierunku wydmuchiwania 
powietrza w górę/w dół. Każdorazowe 
naciśnięcie przycisku powoduje zmianę 
położenia lameli o 6 stopni. Kiedy przycisk 
zostaje przytrzymany dłużej niż 2 sekundy, 
lamela automatycznie wychyla się w górę/w dół. 

 Przycisk SWING  (Regulacja kierunku 
wydmuchu powietrza w lewo/w prawo)  

Używa się dla uruchomienia lub wstrzymania 
zmiany ruchu pionowych lamel kierunkowych i 
ustawienia wymaganego kierunku 
wydmuchiwania powietrza w lewo/w prawo. 
Każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje 
zmianę położenia lameli pionowej o 6 stopni. W 
przypadku niektórych jednostek wewnętrznych 
na wyświetlaczu dla wyświetlenia temperatury 
pojawi się na czas jednej sekundy wskaźnik " ". 
Kiedy przycisk zostaje przytrzymany dłużej niż 2 
sekundy, włącza się funkcja automatycznego 
wychylania lamel pionowych w lewo/w prawo. 
Na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej zamiga 

czterokrotnie wskaźnik " " i następnie 

wznowione zostanie wyświetlanie nastawionej 
temperatury. Kiedy funkcja automatycznego 
wychylania lamel pionowych jest wyłączona, 
przez 3 sekundy wyświetlany jest wskaźnik "LC". 

13. Przycisk FOLLOW ME (Pomiar temperatury 
przez czujnik w pilocie) 
Naciśnięcie przycisku uruchamia funkcję Follow Me 
i na wyświetlaczu pilota wyświetli się temperatura z 
otoczenia pilota. Pilot przekazuje co 3 minuty do 
klimatyzatora informację o temperaturze otoczenia, 
do czasu ponownego naciśnięcia przycisku Follow 
Me. Klimatyzator wyłączy funkcję Follow Me 
automatycznie, jeżeli w czasie 7 minut nie otrzyma z 
pilota żadnej informacji o temperaturze otoczenia. 

14. Przycisk LED (Wyświetlacz) 

Wyłącza/włącza wyświetlacz jednostki wewnętrznej. 
Po naciśnięciu przycisku, wyświetlacz jednostki 
wewnętrznej zgaśnie, po ponownym naciśnięciu 
wyświetlacz zaświeci się.  
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Wskaźniki na 
wyświetlaczu 

Informacje wyświetlają się, jeżeli w 
pilocie są sprawne baterie. 

 

Wskaźniki trybu pracy 

 Automatyczny 

 Chłodzenie 

 Osuszanie 

 Grzanie 

 Wentylator 

 Wyświetla się przy transmisji danych.  

 Wyświetla się, jeżeli pilot jest włączony.  

 
Prezentacja stanu baterii (ustalenie 
rozładowanych baterii) 

 Nie jest dostępne w tym klimatyzatorze 

 
Wyświetla się, jeżeli jest zaprogramowany 
regulator czasu włączenia (TIMER ON). 

 
Wyświetla się, jeżeli jest zaprogramowany 
regulator czasu wyłączenia (TIMER OFF). 

 

Pokazuje zaprogramowaną temperaturę lub 
temperaturę w pomieszczeniu. Przy 
programowaniu regulatora czasu pokazuje 
czas. 

 Wyświetla się w trybie Spoczynek. 

 
Wskazuje, że klimatyzator pracuje w trybie 
Follow Me (niedostępny). 

 Nie jest dostępne w tym klimatyzatorze 

 Nie jest dostępne w tym klimatyzatorze 

Wskaźnik prędkości obrotów wentylatora 

 Prędkość mała 

 Prędkość średnia 

 Prędkość duża  

 Prędkość automatyczna 

UWAGA: 
Na ilustracji ze względu na opis są przedstawione 
jednocześnie wszystkie wskaźniki. Podczas 
rzeczywistej pracy na wyświetlaczu prezentowane są 
tylko wskaźniki funkcji aktywnych. 
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Używanie 
przycisków 

 

Funkcja Automatyka 

Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do zasilania. 
Wskaźnik pracy (OPERATION) na panelu jednostki 
wewnętrznej będzie migać. 

1. Naciskając przycisk MODE ustaw tryb Automatyka 
(AUTO). 

2. Naciskając przyciski ▲ lub ▼ zaprogramować 
wymaganą temperaturę. Temperaturę można 
ustawiać w przedziale 
17–30 °C z postępem o 1 °C. 

3. Naciśnij przycisk ON/OFF w celu uruchomienia 
klimatyzatora. 

UWAGA: 

1. W trybie Automatyka klimatyzator programuje się 
na podstawie różnicy pomiędzy temperaturą 
aktualna w pomieszczeniu a temperaturą 
zaprogramowaną w trybie automatycznym 
Chłodzenie, Wentylator lub Grzanie. 

2. W trybie Automatyka nie można programować 
prędkości wentylatora. Prędkość wentylatora jest 
sterowana automatycznie. 

3. Jeżeli tryb Automatyka nie odpowiada 
użytkownikowi, można zaprogramować wymagany 
tryb pracy ręcznie. 

 

Funkcja Chłodzenie/Grzanie/Wentylator 

Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do zasilania. 

1. Naciskając przycisk MODE ustaw tryb Chłodzenie 
(COOL), Grzanie (COOL tylko w modelach 
wyposażonych w funkcje grzania) lub Wentylator 
(FAN). 

2. Naciskając przyciski ▲ lub ▼ zaprogramować 
wymaganą temperaturę. Temperaturę można 
ustawiać w przedziale 
17–30 °C z postępem o 1 °C. 

3. Naciskając przycisk FAN zaprogramuj jedną z 
czterech prędkości wentylatora: Automatyka 
(AUTO), Mała (LOW), Średnia (MED) lub Duża 
(HIGH). 

4. Naciśnij przycisk ON/OFF w celu uruchomienia 
klimatyzatora.                                                                 

UWAGA: 
W trybie Wentylator (FAN) ustawiona temperatura nie wyświetla się na pilocie a 
temperaturę w pomieszczeniu nie można regulować. W tym trybie można 
wykonywać tylko kroki 1, 3 i 4.  
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Funkcja Osuszanie 

Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do zasilania. 
Wskaźnik pracy (OPERATION) na panelu jednostki 
wewnętrznej będzie migać. 

1. Naciskając przycisk MODE ustaw tryb Osuszanie 
(DRY). 

2. Naciskając przyciski ▲ lub ▼ zaprogramować 
wymaganą temperaturę. Temperaturę można 
ustawiać w przedziale 
17–30 °C z postępem o 1°C. 

3. Naciśnij przycisk ON/OFF w celu uruchomienia 
klimatyzatora. 

UWAGA: 

W trybie Osuszanie nie można programować prędkości 
wentylatora. Prędkość wentylatora jest sterowana 
automatycznie.  
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Funkcja Regulator czasu 

Naciskając przycisk TIMER ON można ustawić czas 
włączenia urządzenia. Naciskając przycisk TIMER 
ON można ustawić czas wyłączenia urządzenia. 
 

Programowanie czasu automatycznego 
włączenia 

1. Naciśnij przycisk TIMER ON. Na wyświetlaczu 
pilota pojawi się wskaźnik TIMER ON, ostatni 
zaprogramowany czas automatycznego włączenia 
i wskaźnik "H". Teraz można zaprogramować czas 
automatycznego włączenia urządzenia. 

2. Naciśnij ponownie przycisk TIMER ON w celu 
zaprogramowania wymaganego czasu 
automatycznego włączenia. Każdorazowe 
naciśnięcie przycisku powoduje zwiększenie czasu 
o 0,5 godziny w zakresie 0 do 10 godzin i o 1 
godzinę w zakresie 10 do 24 godzin. 

3. Po zaprogramowaniu czasu włączenia następuje 
sekundowa zwłoka spowodowana 
przekazywaniem polecenia z pilota do 
klimatyzatora. Po około kolejnych 2 sekundach 
wskaźnik "H" zniknie i na wyświetlaczu LCD 
ponownie pojawi się zaprogramowana 
temperatura. 

 

Programowanie czasu automatycznego 
wyłączenia 

1. Naciśnij przycisk TIMER OFF. Na wyświetlaczu 
pilota pojawi się wskaźnik TIMER OFF, ostatni 
zaprogramowany czas automatycznego 
wyłączenia i wskaźnik "H". Teraz można 
zaprogramować czas automatycznego wyłączenia 
urządzenia. 

2. Naciśnij ponownie przycisk TIMER OFF w celu 
zaprogramowania wymaganego czasu 
automatycznego wyłączenia. Każdorazowe 
naciśnięcie przycisku powoduje zwiększenie czasu 
o 0,5 godziny w zakresie 0 do 10 godzin i o 1 
godzinę w zakresie 10 do 24 godzin. 

3. Po zaprogramowaniu czasu wyłączenia następuje 
sekundowa zwłoka spowodowana 
przekazywaniem polecenia z pilota do 
klimatyzatora. Po około kolejnych 2 sekundach 
wskaźnik "H" zniknie i na wyświetlaczu LCD 
ponownie pojawi się zaprogramowana 
temperatura.  
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 UWAGA 

 Po zaprogramowaniu funkcji Regulatora Czasu, pilot przekaże w zaprogramowanym 
czasie automatyczne polecenie do jednostki wewnętrznej. Należy pilota odłożyć w miejscu, 
z którego może dobrze wysyłać sygnał do jednostki wewnętrznej. 

 Zaprogramowanie czasu dla funkcji regulatora czasu jest ograniczone do następujących 
wartości: 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, 
9,5, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16,17, 18, 19, 20, 21, 21,22, 23 i 24. 

 
 
 

Przykłady programowania regulatora czasu 

 

Zaprogramowane włączenie (TIMER ON) 

Funkcja TIMER ON jest przydatna, jeżeli np. chcesz 
urządzenie włączyć automatycznie przed powrotem do 
domu. Klimatyzator włączy się automatycznie o 
zaprogramowanej godzinie. 
 
Przykład: 

Włączenie klimatyzatora za 6 godzin. 

1. Naciśnij przycisk TIMER ON. Na wyświetlaczu 
pilota pojawi się wskaźnik TIMER ON, ostatni 
zaprogramowany czas automatycznego włączenia i 
wskaźnik "H". 

2. Naciskając przycisk TIMER ON ustaw na 
wyświetlaczu pilota "6.0H". 

3. Odczekaj około 3 sekund, na wyświetlaczu 
ponownie wyświetli się temperatura. Wskaźnik 
TIMER ON zostanie wyświetlony i funkcja ta jest 
aktywna.  

 
 
 

Wyłączone 

Uruchomienie 

Ustawienie Po 6 godzinach 
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Zaprogramowane wyłączenie (TIMER OFF) 

Funkcja TIMER OFF jest przydatna, jeżeli np. chcesz 
urządzenie wyłączyć automatycznie po udaniu się na 
spoczynek. Klimatyzator wyłączy się automatycznie o 
zaprogramowanej godzinie. 
 
Przykład: 

Wyłączenie klimatyzatora za 10 godzin. 

1. Naciśnij przycisk TIMER OFF. Na wyświetlaczu 
pilota pojawi się wskaźnik TIMER OFF, ostatni 
zaprogramowany czas automatycznego wyłączenia 
i wskaźnik "H". 

2. Naciskając przycisk TIMER OFF ustaw na 
wyświetlaczu pilota "10H". 

3. Odczekaj około 3 sekund, na wyświetlaczu 
ponownie wyświetli się temperatura. Wskaźnik 
TIMER OFF zostanie wyświetlony i funkcja ta jest 
aktywna. 

 

 

Zaprogramowanie zbiorcze czasu 

(jednoczesne zaprogramowanie automatycznego 
włączenia i wyłączenia) 

TIMER OFF → TIMER ON  
(Włączone → Zatrzymanie → Rozpoczęcie pracy) 

Funkcja ta jest przydatna, np. jeżeli chcesz urządzenie 
automatycznie wyłączyć po udaniu się na spoczynek i 
włączyć je ponownie rano lub przy powrocie do domu. 
 
Przykład: 

Zatrzymanie pracy klimatyzatora po 2 godzinach po 
zaprogramowaniu i ponowne uruchomienie po 10 
godzinach po zaprogramowaniu. 

1. Naciśnij przycisk TIMER OFF. 

2. Ponownie naciskając przycisk TIMER OFF ustaw 
na wyświetlaczu czas wyłączenia 2.0H. 

3. Naciśnij przycisk TIMER ON. 

4. Ponownie naciskając przycisk TIMER ON ustaw na 
wyświetlaczu czas włączenia 10H. 

5. Odczekaj około 3 sekund, na wyświetlaczu 
ponownie wyświetli się temperatura. Wskaźnik 
TIMER ON OFF zostanie wyświetlony i funkcja ta 
jest aktywna. 

 
 

Włączone 

Uruchomienie 

Ustawienie Po 2 godzinach 
od ustawienia 

Po 10 
godzinach od 
ustawienia 

Wyłączenie 

Włączone 

Wyłączenie 

Ustawienie Po 10 godzinach 
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TIMER ON → TIMER OFF  
(Wyłączone → Włączenie → Zatrzymanie) 

Funkcja ta jest przydatna, jeżeli np. chcesz uruchomić 
klimatyzator przed obudzeniem się i wyłączyć po 
wyjściu z domu. 
 
Przykład: 

Włączenie pracy klimatyzatora po 2 godzinach po 
zaprogramowaniu i ponowne wyłączenie po 5 
godzinach po zaprogramowaniu. 

1. Naciśnij przycisk TIMER ON. 

2. Ponownie naciskając przycisk TIMER ON ustaw na 
wyświetlaczu czas włączenia 2.0H. 

3. Naciśnij przycisk TIMER OFF. 

4. Ponownie naciskając przycisk TIMER OFF ustaw 
na wyświetlaczu czas wyłączenia 5.0H. 

5. Odczekaj około 3 sekund, na wyświetlaczu 
ponownie wyświetli się temperatura. Wskaźnik 
TIMER ON OFF zostanie wyświetlony i funkcja ta 
jest aktywna.  

 
 

Wyłączone 

Uruchomienie 

Ustawienie Po 2 godzinach 
od ustawienia 

Po 5 godzinach 
od ustawienia 

Wyłączenie 
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Posługiwanie się pilotem 

 

Umieszczenie pilota 

Pilota można używać w odległości maks. 8 m od 
klimatyzatora i należy skierować go na odbiornik 
sterowanego urządzenia. Odebranie sygnału z pilota jest 
potwierdzone sygnałem dźwiękowym. 
 

 OSTRZEŻENIE: 

 Klimatyzatorem nie można sterować, jeżeli sygnał na 
drodze z pilota do urządzenia jest blokowany zasłoną, 
drzwiami lub innymi przeszkodami. 

 Należy uważać, aby do pilota nie wniknęła żadna 
ciecz. Należy unikać narażania pilota na bezpośrednie 
działanie promieni słonecznych lub ciepła. 

 Jeżeli na odbiornik sygnału w podczerwieni w 
klimatyzatorze padają bezpośrednio promienie słońca, 
urządzenie może nie działać prawidłowo. Należy 
zasłonić okno zasłoną, aby promienie słoneczne nie 
padały bezpośrednio na odbiornik sygnału. 

 Jeżeli na polecenia z pilota reagują również inne 
urządzenia elektryczne, należy urządzenia te usunąć 
lub skonsultować się ze sprzedawcą. 

 Należy uważać, aby pilot nie spadł na podłoże. Z 
pilotem należy obchodzić się ostrożnie. 

 Nie kłaść na pilocie przedmiotów ciężkich i nie deptać. 
 

 

 

Zastosowanie uchwytu pilota (opcja) 

 Pilota można umieścić w uchwycie przymocowanym do 
ściany lub słupa. (Uchwyt jest wyposażeniem 
opcjonalnym.) 

 Przed zamocowaniem uchwytu należy sprawdzić, czy 
klimatyzator poprawnie będzie odbierał sygnał z pilota 
umieszczonego w uchwycie. 

 Do mocowania uchwytu należy użyć dwóch wkrętów. 

 Nieużywany pilot należy umieścić w uchwycie a przed 
użyciem należy go wyjąć. 
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Wymiana baterii 

Następujące stany informują, że baterie są 
rozładowane. Wymienić baterie na nowe. 

 Przy wysyłaniu sygnału z pilota nie słychać 
dźwięku potwierdzającego z klimatyzatora. 

 Wskaźniki na wyświetlaczu pilota są słabo 
widoczne. 

 
Pilot jest zasilany dwoma bateriami (R03/LR03), 
umieszczonymi pod osłoną na tyle pilota. 

1. Zdjąć osłonę baterii na tyle pilota (zob. 
ilustracja). 

2. Wyjąć zużyte baterie i włożyć nowe. Uważać na 
prawidłowe umieszczenie biegunów (+) i (-). 

3. Założyć ponownie pokrywę. 

 
UWAGA: Przy wyjętych bateriach, zostanie 
usunięte wcześniejsze zaprogramowanie pilota. Po 
włożeniu nowych baterii należy w miarę potrzeby 
ponownie zaprogramować pilota. 

 
 OSTRZEŻENIE: 

 Nie łączyć starych i nowych baterii lub baterii 
różnego typu. 

 Nie pozostawiać baterii w pilocie, jeżeli pilot nie 
będzie używany przez czas dłuższy niż 2-3 
miesiące. 

 Nie wyrzucać baterii do niesegregowanego 
odpadu komunalnego. Odpad tego typu należy 
oddać we właściwym punkcie zbioru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 

 




