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ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
Aby uniknąć obrażeń ciała lub zniszczenia mienia, przed
rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą treścią i postępować zgodnie z opisanymi
środkami bezpieczeństwa. Niewłaściwa obsługa urządzenia,
wynikająca z postępowania niezgodnego z instrukcją, może
spowodować obrażenia lub zniszczenia, które w zależności od
ich wagi zostały sklasyfikowane jako:
Symbol ten ostrzega przed ryzykiem śmierci

OSTRZEŻENIE lub poważnych obrażeń.
UWAGA

Symbol ten ostrzega przed ryzykiem obrażeń
lub uszkodzenia mienia.

Tym symbolem oznaczono NIEDOZWOLONE działania.
Tym symbolem oznaczono OBOWIĄZKOWE działania.
• Objaśnienie symboli wyświetlanych na jednostce wewnętrznej lub zewnętrznej.

OSTRZEŻENIE
• Urządzenie nie zawiera części, które mogą być
serwisowane przez użytkownika. Zawsze kontaktuj
się z autoryzowanym serwisem w celu dokonania
wszelkich napraw, montażu oraz zmiany miejsca
montażu urządzenia. Nieprawidłowy montaż lub
naprawa spowodują wycieki, porażenie prądem lub
wzniecenie ognia.
• W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania
(zapach spalenizny, itp.), natychmiast zatrzymaj
pracę klimatyzatora, wyłącz zasilanie poprzez
rozłączenie zabezpieczenia lub odłączając wtyczkę
przewodu zasilającego. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
• Zachowaj ostrożność aby nie uszkodzić przewodu
zasilającego. W przypadku jego uszkodzenia,
przewód może być wymieniony wyłącznie przez
przedstawiciela autoryzowanego serwisu.
• W przypadku wycieku czynnika chłodniczego, nie
dopuść do kontaktu tej substancji z ogniem lub
środkami łatwopalnymi, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
• Błyskawice lub grzmoty mogą zapowiadać uderzenie pioruna. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem,
należy wyłączyć klimatyzator pilotem i nie dotykać
urządzenia oraz wtyczki przewodu zasilającego
podczas trwania burzy.
• Urządzenie nie jest przeznaczone dla osób (w tym
dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych,
czuciowych lub umysłowych, lub osób nieposiadających odpowiedniego doświadczenia i wiedzy chyba,
że w trakcie korzystania z klimatyzatora znajdują się
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pod bezpośrednim nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Dzieci należy pilnować,
aby nie bawiły się urządzeniem.
• Nie uruchamiaj lub zatrzymuj pracy urządzenia
poprzez wkładanie i wyciąganie wtyczki przewodu
zasilającego lub przełączając zabezpieczenie.
• Nie przebywaj w strefie zimnego strumienia powietrza przez dłuższy czas.
• Nie wkładaj palców lub przedmiotów w kratkę wlotową, wylot powietrza lub otwarty panel przedni.
• Klimatyzatora nie wolno obsługiwać mokrymi
rękami.

UWAGA
• Podczas użytkowania urządzenia należy od czasu
do czasu wietrzyć pomieszczenie.
• Klimatyzator musi zawsze pracować z zainstalowanym filtrem powietrza.
• Urządzenie powinno być zainstalowane w odległości
co najmniej 1 metra od urządzeń elektronicznych.
• Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy
czas, odłącz wtyczkę przewodu zasilającego.
• Po dłuższym czasie użytkowania sprawdź stan
instalacji pod względem uszkodzeń, aby uniknąć
upadku urządzenia z wysokości.
• Jeżeli klimatyzator będzie pracować w pomieszczeniu, w którym przebywają niemowlęta, dzieci, osoby
starsze lub chore, należy rozważnie ustawić
kierunek nawiewu i temperaturę.
• Utrzymuj otoczenie jednostki zewnętrznej w czystości i nie umieszczaj żadnych przedmiotów w jej
pobliżu. Przedmioty zasłaniające wyloty powietrza
lub mogące się przez nie przedostać do środka,
spowodują nieprawidłową pracę.
• Nie kieruj strumienia powietrza na kominki lub
urządzenia grzewcze.
• Nie blokuj i nie zakrywaj kratki wlotowej i wylotu
powietrza.
• Nie wywieraj silnych nacisków na elementy wymiennika ciepła.
• Nie stawaj na klimatyzatorze, nie umieszczaj na nim
przedmiotów.
• Nie umieszczaj innych urządzeń elektrycznych lub
wyposażenia pod jednostką wewnętrzną lub
zewnętrzną. Skropliny kapiące z urządzenia mogą je
zamoczyć i spowodować usterkę lub uszkodzenie
mienia.
• Nie narażaj klimatyzatora na bezpośredni kontakt z
wodą.
• Aby uniknąć szkód, nie używaj urządzenia w
pomieszczeniach, gdzie przechowywana jest
żywność, rośliny lub zwierzęta, sprzęt precyzyjny lub
dzieła sztuki.
• Nie umieszczaj zwierząt lub roślin w bezpośrednim
strumieniu powietrza.
• Nie pij wody odprowadzanej z klimatyzatora.
• Aby wyciągnąć wtyczkę z gniazdka nie ciągnij za
przewód.
• Aby uniknąć obrażeń ciała podczas montażu lub
czyszczenia jednostki, nie dotykaj aluminiowych
lamel wymiennika ciepła zabudowanego w jednostce wewnętrznej lub zewnętrznej.
• Podczas obsługi lub czyszczenia urządzenia nie
stawaj na niestabilnych podstawach, które mogą się
przewrócić i spowodować obrażenia.

NAZWY CZĘŚCI

PROGRAMATOR TYGODNIOWY
Używaj tej funkcji programatora do ustawienia czasu pracy
dla każdego dnia tygodnia. Skorzystaj z ustawienia DAY
OFF aby anulować nastawę działania dla wybranego dnia
nadchodzącego tygodnia. Ponieważ możliwe jest ustawienie wszystkich dni razem, programator tygodniowy można
użyć do skopiowania ustawień programatora dla każdego
dnia.

Jednostka wewnętrzna


 -[1]

 -[2]


 -[4]

 -[3]

 Filtr powietrza (pod kratką wlotową)
 Wylot powietrza
Indywidualne sterowanie nawiewem powietrza: [1] [2] [3] [4]
 Kratka wlotowa
 Pilot*
*: Szczegółowe instrukcje dotyczące obsługi pilota dostępne są
w podręczniku obsługi pilota.

CECHY I FUNKCJE
INVERTER
Podczas uruchamiania, klimatyzator będzie pracował z
maksymalną wydajnością w celu szybkiego uzyskania żądanej temperatury w pomieszczeniu. Kiedy temperatura w
pomieszczeniu zacznie osiągać punkt nastawy, klimatyzator
ograniczy swoją wydajność i zużycie energii do minimalnych
wartości.
NAWIEW W PIONIE
Komfortowy nawiew rozprzestrzenia się po całym pomieszczeniu dzięki szerokiemu kątowi nawiewu powietrza w
pionie.
INDYWIDUALNE STEROWANIE KIERUNKIEM NAWIEWU
Każdą z żaluzji można ustawić indywidualnie za pomocą
pilota przewodowego dla zapewnienia komfortowego nawiewu.
PRACA EKONOMICZNA
Po załączeniu trybu ekonomicznego, temperatura w
pomieszczeniu będzie utrzymywana na nieco wyższym
poziomie niż ustawiona temperatura w trybie chłodzenia i na
niższym poziomie niż nastawa w trybie grzania. Tym samym
tryb ekonomiczny pozwala na większą oszczędność energii
niż pozostałe tryby.
AUTOMATYCZNA ZMIANA TRYBU PRACY
Tryb pracy (chłodzenie, grzanie) jest przełączany automatycznie w celu utrzymania zadanej temperatury przez cały
czas na stałym poziomie.
ENERGOOSZCZĘDNE STEROWANIE WENTYLATOREM
Po osiągnięciu nastawy temperatury podczas pracy w trybie
chłodzenia, wentylator będzie pracował w trybie przerywanym, oszczędzając energię.

ZDEJMOWANA KRATKA WLOTU POWIETRZA
Kratkę wlotu powietrza jednostki wewnętrznej można
zdejmować w celu zapewnienia wygodnego czyszczenia i
konserwacji.
PILOT PRZEWODOWY
Pilot przewodowy zapewnia wygodne sterowanie pracą
jednostki wewnętrznej.
PILOT BEZPRZEWODOWY (OPCJA)
Możliwe jest zastosowanie opcjonalnego pilota bezprzewodowego. Sterowanie pracą jednostki za pomocą pilota
przewodowego różni się od obsługi przy użyciu pilota
przewodowego.
[ Dodatkowe funkcje pilotów bezprzewodowych ]
• PROGRAM NOCNY
• FUNKCJA 10°C HEAT
Dopuszczalne jest jednoczesne używanie pilotów obu
typów, z ograniczeniem niektórych funkcji.
• FUNKCJA 10°C HEAT

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
UWAGA
• Przed rozpoczęciem czyszczenia jednostki,
wyłącz urządzenie i odłącz zasilanie.
• Przełącz wyłącznik elektryczny.
• Wentylator pracuje z dużą prędkością wewnątrz
jednostki, zachowaj ostrożność.
• Uważaj aby nie upuścić maskownicy.
• Ponieważ czyszczenie filtra wymaga pracy na
wysokości, zalecamy skontaktowanie z profesjonalnym serwisem, w celu przeprowadzenia jego
konserwacji.
• Przy intensywnej pracy, jednostka gromadzi brud
wewnątrz, co może doprowadzić do redukcji wydajności.
• Zalecamy regularne kontrole urządzenia przeprowadzane przez autoryzowany serwis niezależnie od czyszczenia i opieki sprawowanej przez użytkownika.
• Do czyszczenia obudowy nie używaj wody o temperaturze wyższej niż 40°C, szorstkich środków czyszczących
lub środków lotnych takich jak benzyna, czy rozpuszczalnik.
• Nie poddawaj obudowy klimatyzatora na działanie
środków owadobójczych lub lakierów.
• Jeśli jednostka nie będzie pracować przez 1 miesiąc lub
dłużej, włącz jednostkę w funkcji osuszania lub wentylacji
na pół dnia w celu wysuszenia części wewnętrznych
jednostki.
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Czyszczenie filtra powietrza

1

Wciśnij zaczepy kratki
wlotowej (w dwóch miejscach)
do środka jednostki aby
otworzyć kratkę.

2

Wyciągnij filtr z kratki
wlotowej.

3

Wyczyść filtr powietrza.
Usuń brud z filtrów za pomocą odkurzacza lub myjąc je.
Po umyciu pamiętaj, aby pozostawić filtry do wyschnięcia w zaciemnionym miejscu.
• Filtr powietrza może być wyczyszczony z kurzu za
pomocą odkurzacza bądź poprzez umycie go w
roztworze ciepłej wody i łagodnego detergentu. Jeśli
umyjesz filtr pamiętaj, aby pozostawić go do
wyschnięcia w zacienionym miejscu przed jego
ponowną instalacją.
• Jeśli filtr ulegnie zanieczyszczeniu, przepływ powietrza będzie zredukowany, co spowoduje spadek
wydajności pracy i nasilenie hałasu.

4

Ponownie zamocuj filtr w kratce.
 Zamontuj filtr powietrza
w uchwycie.
 Ponownie montując filtr
w uchwycie upewnij się,
że filtr powietrza styka się
z blokadą filtra.

5

Zamknij kratkę wlotową.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRACY
Instrukcje dotyczące trybu ogrzewania (*) przeznaczone są wyłącznie do modeli chłodząco-grzewczych (cykl rewersyjny).
Wydajność grzewcza*
• Klimatyzator ten działa na zasadzie pompy ciepła, absorbując ciepło z zewnątrz i doprowadzając je do pomieszczenia.
W rezultacie, wraz ze spadkiem temperatury na zewnątrz
maleje wydajność urządzenia. Prosimy o konsultację z
doradcą technicznym w celu uzyskania pewności czy
urządzenie zostało odpowiednio dobrane do powierzchni
pomieszczenia.
• Klimatyzator typu pompa ciepła ogrzewa całe pomieszczenie rozprowadzając w nim równomiernie powietrze. Ogrzanie pomieszczenia do zadanej temperatury nastąpi po
określonym czasie od uruchomienia urządzenia.
Kiedy temperatura wewnątrz i na zewnątrz jest wysoka*
Jeżeli temperatura na zewnątrz jak i w klimatyzowanym pomieszczeniu jest wysoka podczas pracy w trybie grzania, wentylator jednostki zewnętrznej może się zatrzymywać od czasu do czasu.
Automatyczne odszranianie sterowane mikroprocesorem*
• Podczas używania funkcji grzania w warunkach niskich
temperatur zewnętrznych i wysokiej wilgotności, na jednostce zewnętrznej może wytwarzać się szron, co wpłynie na
spadek wydajności urządzenia. Aby zapobiec tego typu
ograniczeniu wydajności, jednostka została wyposażona w
sterowaną mikroprocesorowo funkcję automatycznego
odszraniania. Podczas cyklu odszraniania, wentylator
jednostki wewnętrznej zatrzyma się, a działanie funkcji zostanie odpowiednio zasygnalizowane. Cykl trwa maksymalnie
15 minut, po czym klimatyzator ponownie rozpocznie pracę.
Po zatrzymaniu pracy w trybie grzania, jeżeli na jednostce
• zewnętrznej będzie tworzył się szron, urządzenie uruchomi
funkcję automatycznego odszraniania. W takim przypadku,
jednostka zewnętrzna zatrzyma się automatycznie po kilku
minutach pracy.
Regulacja kierunku nawiewu powietrza
Regulacja pionowego kierunku przepływu powietrza
Ustawienia kierunku nawiewu: , , , : w trybie chłodzenia/grzania/osuszania

UWAGI
Kontrolka filtra*
Ustaw odpowiednie przerwy między kolejnymi sygnalizacjami
o konieczności czyszczenia filtra na jednostce wewnętrznej,
zgodnie z szacowanym stopniem zapylenia powietrza w
pomieszczeniu.
W celu korzystania z tej funkcji prosimy skonsultować się z
autoryzowanym serwisem.
*: Szczegółowe instrukcje dotyczące obsługi tej funkcji
dostępne są w podręczniku obsługi pilota.
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• Pionowy kierunek przepływu powietrza jest ustalany automatycznie w zależności od trybu pracy.
W trybie chłodzenia / osuszania :
Nadmuch w poziomie 
W trybie grzania*:
Nadmuch skierowany w dół  (typ 18, 24, 30, 36)
 (typ 45, 54)
• W trybie "AUTO", przez pierwszą minutę po rozpoczęciu
pracy, kierunek przepływu będzie utrzymywał się w poziomie , w tym czasie nie będzie możliwa regulacja kierunku
przepływu.
Pomimo ustawienia kierunku nawiewu, może on przyjąć
inną pozycję na początku pracy w trybie grzania, podczas
odszraniania lub gdy załączona jest funkcja AUTO (automatyczna zmiana trybu pracy).

Funkcjonowanie trybów pracy

UWAGI
• Ręczne przestawienie żaluzji sterujących nawiewem
GÓRA / DÓŁ może spowodować nieprawidłową pracę. W
takim przypadku zatrzymaj urządzenie i uruchom ponownie. Po restarcie żaluzje powinny pracować prawidłowo.
• W pomieszczeniach, w których przebywają niemowlęta,
dzieci, osoby starsze, chore, kierunek przepływu powietrza
oraz temperatura powinny być starannie dobrane.
Regulacja nawiewu w poziomie
Funkcja niedostępna dla tego modelu klimatyzatora.
Wachlowanie
Tryb pracy

Chłodzenie / Grzanie /
Osuszanie / Wentylacja

Auto
Modele tylko chłodzące
• Jeżeli jako pierwsza zostanie wybrana funkcja AUTO
(automatyczna zmiana trybu pracy), wentylator będzie
pracował na bardzo niskich obrotach przez kilka minut, w
tym czasie jednostka określi bieżące warunki w pomieszczeniu i dokona wyboru odpowiedniego trybu pracy.
Temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż zdefiniowane ustawienie temperatury → Tryb chłodzenia
Temperatura w pomieszczeniu jest zbliżona lub niższa od
zdefiniowanego ustawienia temperatury → Monitorowanie

Zakres wachlowania

 do 

Wachlowanie żaluzji może zostać tymczasowo zatrzymane,
jeśli wentylator jednostki nie pracuje lub pracuje na bardzo
niskich obrotach.
Indywidualne sterowanie kierunkiem nawiewu powietrza
Jeżeli funkcja ta zostanie użyta do ustawienia żaluzji, będzie
miała priorytet nad innymi ustawieniami nawiewu w pionie, z
innych pilotów lub urządzeń zewnętrznych. W celu zmiany
ustawień anuluj działanie funkcji indywidualnego sterowania
kierunkiem nawiewu.
Gorący start*
Jednostka wewnętrzna zapobiega nadmuchom zimnego
powietrza przy rozpoczęciu operacji grzania.
Wentylator jednostki wewnętrznej nie będzie pracował lub
będzie pracował na bardzo niskich obrotach aż do czasu
osiągnięcia ustawionej temperatury przez wymiennik ciepła.
Chłodzenie przy niskiej temperaturze zewnętrznej
Gdy temperatura na zewnątrz spada, wentylator jednostki
zewnętrznej może przełączyć się na niskie obroty lub jeden
z wentylatorów może zatrzymywać się co jakiś czas.

Zdefiniowane
ustawienie
temperatury

Chłodzenie
Monitorowanie
warunków

• Gdy działanie jednostki wewnętrznej spowoduje, że
temperatura w pomieszczeniu zbliży się do punktu nastawy, zostanie uruchomiony tryb monitorowania. W trybie
monitorowania wentylator działa z niską prędkością. Jeśli
temperatura w pomieszczeniu się zmieni, jednostka
wewnętrzna ponownie wybierze odpowiedni tryb pracy
(chłodzenie), tak aby dopasować temperaturę do ustawionej wartości.
• Jeśli automatycznie wybrany tryb pracy jednostki
wewnętrznej nie jest satysfakcjonujący, należy wybrać
inny tryb (chłodzenie, osuszanie, wentylacja).
Modele chłodząco-grzejące (cykl rewersyjny):
• Kiedy wybrana jest funkcja AUTO (automatyczna zmiana
trybu pracy), klimatyzator dostosowuje wybór trybu (chłodzenie lub grzanie) w zależności od temperatury panującej w pomieszczeniu.
• Jeżeli jako pierwsza zostanie wybrana funkcja AUTO,
wentylator będzie pracował na bardzo niskich obrotach
przez kilka minut, w tym czasie jednostka określi bieżące
warunki w pomieszczeniu i dokona wyboru odpowiedniego trybu pracy.
Temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż zdefiniowane ustawienie temperatury → Tryb chłodzenia
Temperatura w pomieszczeniu jest zbliżona do zdefiniowanego ustawienia temperatury → Określane na podstawie temperatury zewnętrznej
Temperatura pomieszczenia jest niższa niż zdefiniowane
ustawienie temperatury → Tryb grzania
Chłodzenie
Zdefiniowane
ustawienie
temperatury

Określane na podstawie
temperatury zewnętrznej
Grzanie

• Gdy działanie jednostki wewnętrznej spowoduje, że
temperatura w pomieszczeniu zbliży się do punktu nastawy, zostanie uruchomiony tryb monitorowania. W trybie
monitorowania wentylator działa z niską prędkością. Jeśli
temperatura w pomieszczeniu się zmieni, jednostka
wewnętrzna ponownie wybierze odpowiedni tryb pracy
(grzanie, chłodzenie), tak aby dopasować temperaturę do
ustawionej wartości.
Jeśli automatycznie wybrany tryb pracy jednostki
wewnętrznej nie jest satysfakcjonujący, należy wybrać
inny tryb (grzanie, chłodzenie, osuszanie, wentylacja).

PL-4

Grzanie*
• Tryb używany w celu ogrzania pomieszczenia.
• Po wybraniu trybu grzania, klimatyzator rozpocznie pracę
z bardzo niską prędkością wentylatora przez około 3 do 5
minut), a następnie przestawi się na ustawioną prędkość
obrotową wentylatora. Czas ten jest niezbędny, aby
przygotować urządzenie wewnętrzne do pracy.
• Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest bardzo niska, na
jednostce zewnętrznej może się tworzyć szron i jej wydajność może być ograniczona. Aby usunąć szron, klimatyzator od czasu do czasu automatycznie aktywuje funkcję
odszraniania. Podczas działania funkcji automatycznego
odszraniania praca w trybie grzania będzie przerywana.
• Po uruchomieniu pracy w trybie grzania podniesienie
temperatury w pomieszczeniu może zająć pewien czas.

Prędkość wentylatora
Regulacja prędkości wentylatora.
AUTO

HIGH
MED
WYSOKA ŚREDNIA

LOW
NISKA

QUIET
CICHO

Po wybraniu trybu AUTO, prędkość wentylatora zostanie automatycznie dostosowana do trybu pracy.
Grzanie*: Wentylator będzie pracować na bardzo niskich obrotach kiedy temperatura nawiewanego powietrza jest
niska.
Chłodzenie: Kiedy temperatura w pomieszczeniu zbliża się do
punktu nastawy, prędkość wentylatora maleje.
Wentylacja: Wentylator pracuje ze średnią prędkością.
Energooszczędne sterowanie wentylatorem

Chłodzenie
Tryb używany w celu ochłodzenia pomieszczenia.
Osuszanie
• Tryb używany w celu usuwania wilgoci, któremu towarzyszy nieznaczne ochładzanie pomieszczenia.
• W trybie osuszania nie można ogrzewać pomieszczenia.
• W trybie osuszania wentylator jednostki pracuje z niską
prędkością i może się od czasu do czasu wyłączać w celu
utrzymania odpowiedniego poziomu wilgotności w
pomieszczeniu. Wentylator może pracować z bardzo
niską prędkością również podczas regulacji poziomu
wilgotności w pomieszczeniu.
• W trybie osuszania nie można ręcznie zmieniać prędkości
obrotowej wentylatora.

• W trybie chłodzenia lub osuszania, wentylator jednostki
wewnętrznej może zatrzymywać się od czasu do czasu w
celu zrealizowania energooszczędnego sterowania wentylatorem jednostki wewnętrznej, które zapewnia ekonomiczną
pracę poprzez zatrzymanie obrotów wentylatora jednostki
wewnętrznej na czas przestoju jednostki zewnętrznej.
• Funkcja ta została fabrycznie aktywowana.
• Aby wyłączyć tę funkcję, odnieś się do instrukcji obsługi
pilota.
• Pomimo zmiany ustawień, jeżeli prędkość wentylatora zostanie ustawiona na „AUTO” w trybie CHŁODZENIA lub OSUSZANIA, funkcja ta będzie nadal aktywna w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wilgoci w pomieszczeniu.

Wentylacja
Tryb używany do wymuszania obiegu powietrza w
pomieszczeniu.

W przypadku przerwy w dostawie prądu
• W przypadku usterki zasilania i przerwy w dopływie prądu
do urządzenia, klimatyzator załączy się automatycznie i
przywróci zadany wcześniej tryb pracy po przywróceniu
zasilania.
• Używanie innych elektrycznych urządzeń (elektryczna
golarka, itp.) lub użycie bezprzewodowego przekaźnika
radiowego w pobliżu urządzenia, może spowodować zakłócenie w funkcjonowaniu jednostki. W tym przypadku, chwilowo odłącz zasilanie, załącz je ponownie, a następnie użyj
pilota w celu wznowienia działania.

UWAGI
*W trybie ogrzewania
Ustaw temperaturę wyższą od rzeczywistej temperatury
pomieszczenia. Tryb grzania nie włączy się, jeśli wybrana
temperatura jest niższa niż rzeczywista temperatura w
pomieszczeniu.
W trybie chłodzenia/osuszania:
Ustaw temperaturę niższą od rzeczywistej temperatury
pomieszczenia. Tryby chłodzenia i osuszania nie włączą się,
jeśli ustawiona temperatura jest wyższa od rzeczywistej
temperatury pomieszczenia (w trybie chłodzenia działa tylko
wentylator).
W trybie wentylacji:
W tym trybie nie można używać jednostki wewnętrznej do
ogrzewania ani do ochładzania pomieszczenia.
Praca w trybie ekonomicznym
Przy maksymalnym obciążeniu, praca ekonomiczna stanowi
około 70% normalnej pracy klimatyzatora w trybie chłodzenia i
grzania.
Jeżeli w trybie ekonomicznym pomieszczenie nie zostanie
wystarczająco schłodzone/nagrzane, załącz tryb normalnej
pracy.
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Automatyczny restart

Dwa piloty (opcja)
Do jednostki wewnętrznej można podłączyć dodatkowego
pilota (maksymalnie 2 sterowniki). Oba piloty mogą sterować
pracą urządzenia, jednak funkcje programatora są dostępne
tylko dla pilota głównego (nadrzędnego).
Sterowanie grupą
Jeden pilot może sterować 16 jednostkami wewnętrznymi.
Wszystkie urządzenia będą pracowały z tymi samymi ustawieniami.
Uwagi

* • W trybie grzania jednostka zewnętrzna od czasu do czasu

załączy krótkie cykle odszraniania. W trakcie odszraniania, jeżeli użytkownik ponownie ustawi jednostkę
wewnętrzną w tryb grzania, odszranianie będzie kontynuowane a grzanie rozpocznie się dopiero po jego całkowitym zakończeniu, co w konsekwencji spowoduje, że
emisja ciepłego powietrza rozpocznie się z opóźnieniem.
* • W trybie grzanie górna część jednostki wewnętrznej może
nagrzewać się, co spowodowane jest obiegiem czynnika
chłodniczego wewnątrz urządzenia nawet po zatrzymaniu
pracy; nie jest to usterka jednostki.

WYKRYWANIE I USUWANIE
USTEREK
Instrukcje dotyczące trybu ogrzewania (*) przeznaczone są wyłącznie do modeli chłodząco-grzewczych (cykl rewersyjny).

OSTRZEŻENIE
W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania
(zapach spalenizny, itp.) natychmiast zatrzymaj pracę
klimatyzatora, przełącz wyłącznik elektryczny i
skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. Wyłączenie urządzenia pilotem nie spowoduje całkowitego
odcięcia od źródła prądu. Zawsze upewnij się czy
zasilanie jest w pełni odłączone (rozłącz bezpiecznik).
Przed wezwaniem autoryzowanego serwisu sprawdź:
PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE
Nie uruchamia się natychmiast
• Jeśli urządzenie zostało zatrzymane a następnie natychmiast uruchomione ponownie, sprężarka nie będzie
pracowała przez około 3 minuty, aby uniknąć przepalenia
bezpieczników.
• Za każdym razem, gdy bezpiecznik zostanie rozłączony a
następnie ponownie załączony, układ zabezpieczający
będzie funkcjonował przez około 3 minuty blokując w tym
czasie pracę klimatyzatora.
Słyszalny hałas
• Podczas pracy i natychmiast po zatrzymaniu jednostki
słychać szum wody przepływającej w rurach klimatyzatora. Dźwięk ten może być również słyszalny przez około
2-3 minuty po uruchomieniu jednostki (przepływ czynnika
chłodzącego).
• Podczas pracy urządzenia można usłyszeć delikatne skrzypienie spowodowane chwilowym rozciąganiem się i kurczeniem pokrywy frontowej wywołane zmianą temperatury.
* • W trybie grzania słyszalny jest odgłos syczenia wywołany
działaniem automatycznego odszraniania.
Zapachy
• Zapachy mogą być emitowane przez jednostkę
wewnętrzną. Jest to wynikiem wchłaniania zapachów z
pomieszczenia (meble, tytoń itd.) przez klimatyzator.
Emisja mgły lub pary
• Podczas pracy w trybie chłodzenia lub osuszania z
jednostki wewnętrznej może być emitowana cienka
warstwa mgły. Zjawisko to jest rezultatem gwałtownego
schładzania pomieszczenia poprzez powietrze emitowane z urządzenia klimatyzacyjnego.
* • W trybie grzania, wentylator jednostki zewnętrznej może
zatrzymać się i może być widoczna para unosząca się
nad urządzeniem. Jest to wynik działania automatycznego odszraniania.
Poziom wilgoci nie spada
Dotyczy pracy w trybie osuszania
• W niektórych warunkach w pomieszczeniu, wilgotność
nie spada.
• W celu zmniejszenia poziomu wilgotności, ustaw niższą
temperaturę w pomieszczeniu.

Słaby lub wstrzymany przepływ powietrza
• Wentylator jednostki wewnętrznej może uruchomić się
później niż wentylator jednostki zewnętrznej lub może się
zatrzymać w czasie przestoju wentylatora jednostki
zewnętrznej. Jest to spowodowane działaniem energooszczędnego
sterowania
wentylatorem
jednostki
wewnętrznej.
• Aby wyłączyć tę funkcję, odnieś się do instrukcji obsługi
pilota. (Funkcji nie można wyłączyć w trybie automatycznej pracy wentylatora.)
* • Po uruchomieniu, grzania prędkość wentylatora jest
chwilowo bardzo niska, co pozwala na rozgrzanie
wewnętrznych części.
* • Podczas grzania, jeżeli temperatura w pomieszczeniu
wzrasta ponad ustawienie termostatu, jednostka
zewnętrzna zatrzyma się i jednostka wewnętrzna będzie
pracować przy bardzo niskich obrotach wentylatora. Jeśli
chcesz bardziej ogrzać pokój, ustaw wyższą temperaturę.
* • Podczas grzania jednostka czasowo zaprzestaje działania (na maks. 15 minut), podczas gdy działa funkcja
automatycznego odszraniania. Działanie tej funkcji jest
sygnalizowane na wyświetlaczu.
<<Patrz instrukcja obsługi pilota.>>
• Wentylator może pracować na bardzo niskich obrotach
podczas osuszania lub w trakcie monitorowania temperatury w pomieszczeniu.
• Obroty wentylatora są bardzo niskie w trybie cichej pracy.
• Obroty wentylatora są bardzo niskie w trybie AUTO monitorowania.
Kierunek nawiewu nie zmienia się zgodnie z ustawieniami lub w ogóle nie można go zmienić
• Pomimo ustawienia kierunku, nawiewu może zostać
tymczasowo ustawiony w innej pozycji na początku pracy
w trybie grzania, podczas odszraniania lub po wybraniu
trybu AUTO (automatyczna zmiana trybu pracy).
• Może być ustawiony indywidualny kierunek nawiewu w
pionie. <<Patrz instrukcja obsługi pilota.>>
Z jednostki zewnętrznej wypływa woda
* • W trybie grzania w jednostce zewnętrznej może się
gromadzić woda w wyniku działania funkcji odszraniania.
SPRAWDŹ JESZCZE RAZ
Klimatyzator w ogól nie działa
• Czy wyłącznik elektryczny nie został przełączony?
• Czy nie miała miejsca awaria zasilania?
• Czy przepalił się bezpiecznik lub wyłącznik wyłączył się?
• Czy działa programator?
Słabe działanie chłodzenia (lub *grzania)
• Czy filtr powietrza jest brudny?
• Czy kratka wlotowa lub wylotowa jest zablokowana?
• Czy prawidłowo ustawiłeś temperaturę pomieszczenia
(termostat)?
• Czy okno lub drzwi są otwarte?
• Czy podczas chłodzenia okno jest zasłonięte przed nagrzewaniem? (Zasłoń zasłony).
• Czy podczas funkcji chłodzenia są włączone źródła ciepła i komputery lub czy w pomieszczeniu znajduje się
zbyt duża liczba osób?
• Czy urządzenie zostało ustawione na tryb cichej pracy?
• Czy klimatyzator pracuje w trybie ekonomicznym?
Jeżeli po sprawdzeniu nadal pojawiają się problemy lub czuć
zapach spalenizny, natychmiast zatrzymaj pracę, odłącz
zasilanie i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
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