Systemy klimatyzacji

FUNKCJE PROZDROWOTNE
/ ENERGOOSZCZĘDNE
Uruchomienie i opis
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FUNKCJE PROZDROWOTNE - OCZYSZCZANIE POWIETRZA

STERYLIZACJA UV-C PRO

SELF PURIFY | Filtr IFD

STERYLIZACJA UV-C
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FUNKCJE PROZDROWOTNE - OCZYSZCZANIE KLIMATYZATORA

SELF CLEAN

56oC STERI CLEAN
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UVC Pro

STERYLIZACJA UV-C PRO
Technologia oczyszczania powietrza

Technologia Sterylizacja UV-C PRO to zaawansowane rozwiązanie, będące
rozszerzeniem, używanej już w klimatyzatorach Haier funkcji sterylizacyjnej.
Sterylizacja UV-C PRO ma możliwość generowania jonów ujemnych, które dodatkowo wspomagają sterylizację, zapewniając zdrowsze i czystsze powietrze
w pomieszczeniu. Ponadto technologia Sterylizacja UV-C PRO może emitować
określone promienie UV od prawej do lewej w pobliżu wlotu powietrza klimatyzatora, co czyni ją jeszcze skuteczniejszą!
Technologia dostępna w urządzeniach: EXPERT Plus.
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URUCHOMIENIE FUNKCJI STERYLIZACJA UV-C PRO
1.

Ustaw klimatyzator na pracę w jednym z następujących trybów pracy: COOL / HEAT / FAN / DRY
lub AUTO.

2.

Naciśnij przycisk HEALTH na pilocie bezprzewodowym. Po uruchomieniu funkcji na wyświetlaczu
pilota wyświetla sie symbol:

3.

W celu wyłączenia funkcji należy ponownie nacisnąć przycisk HEALTH. Funkcja nie wyłącza się
automatycznie.

4.

Zaleca się włączanie funkcji na 1-2 godziny w ciągu jednego dnia. Dłuższy czas użytkowania funkcji
bezpośrednio wpływa na żywotność lampy UV-C.
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URUCHOMIENIE FUNKCJI STERYLIZACJA UV-C PRO - APLIKACJA hOn

1.

Wybierz opcję
„PROGRAMY”

2.

Wybierz zakładkę „ZDROWOTNE”,
a następnie wybierz „STERYLIZACJA UVC”

3.

Wybierz tryb, w którym
funkcja ma działać
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STERYLIZACJA UV-C

Technologia oczyszczania powietrza
Lampa LED UV-C zamontowana w klimatyzatorach, naświetla powietrze promieniami krótkofalowymi przepływające przez klimatyzator, dezynfekując otoczenie. Funkcja Sterylizacja UV-C używa krótkofalowych promieni UV-C 265 nm
– 275 nm, o działaniu biobójczym.
Technologia dostępna w urządzeniach:
FLEXIS Plus | Black Matt, White Matt, Silver Shine, White Shine, PEARL Plus.
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URUCHOMIENIE FUNKCJI STERYLIZACJA UV-C
1.

Ustaw klimatyzator na pracę w jednym z następujących trybów pracy: COOL /
HEAT / FAN lub AUTO.

2.

Naciśnij przycisk HEALTH na pilocie bezprzewodowym. Po uruchomieniu funkcji
na wyświetlaczu pilota wyświetla sie symbol:

3.

Zaleca się włączanie funkcji na 1-2 godziny w ciągu jednego dnia. Dłuższy czas
użytkowania funkcji bezpośrednio wpływa na żywotność lampy UV-C (funkcja
STERYLIZACJA UV-C).

4.

W celu wyłączenia funkcji należy ponownie nacisnąć przycisk HEALTH.
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URUCHOMIENIE STERYLIZACJI UV-C - APLIKACJA hOn

1.

Wybierz opcję
„PROGRAMY”

2.

Wybierz zakładkę „ZDROWOTNE”,
a następnie wybierz „STERYLIZACJA UVC”

3.

Wybierz tryb, w którym
funkcja ma działać
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SELF PURIFY | FILTR IFD

Technologia oczyszczania powietrza
Klimatyzacja i oczyszczacz powietrza 2 w 1. Technologia Self Purify wraz z zaawansowanym filtrem IFD, jest odpowiedzialna za skuteczne oczyszczanie powietrza w klimatyzowanym pomieszczeniu. Siatka filtrująca IFD zapewnia większą
zdolność usuwania zanieczyszczeń w powietrzu, składa się ona z 7000 otworów
do pochłaniania pyłu oraz innych zanieczyszczeń. Pomiar skuteczności oczyszczania powietrza z funkcją SELF PURIFY wg CADR (Clean Air Deliver Rate) wynosi
nawet 300 m³/h. Oznacza to, że wydajność oczyszczania powietrza jest równie
wysoka, jak w przypadku profesjonalnych oczyszczaczy powietrza dostępnych
na rynku. Włączona funkcja oczyszczania generuje elektryczność statyczną absorbującą zanieczyszczenia w powietrzu – powodując przyciąganie pyłu. Moduł
z filtrem IFD można łatwo odłączyć i ponownie wykorzystać po umyciu.
Technologia dostępna w urządzeniach:
JADE Plus.
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URUCHOMIENIE FUNKCJI SELF PURIFY | Filtr IFD
1.

Ustaw klimatyzator na pracę w jednym z następujących trybów pracy: COOL / HEAT lub FAN. Nie
można bezpośrednio przejść do trybu oczyszczania SELF PURIFY | Filtr IFD z trybu SELF CLEAN.

2.

Naciśnij przycisk PURIFY na pilocie bezprzewodowym. Moduł z filtrem IFD przesunie sie do pozycji
roboczej i zacznie oczyszczać powietrze w pomieszczeniu.

A. Alternatywną automatyczna metodą uruchomienia tej funkcji jest nastawienie klimatyzatora
na pracę w trybie SMART. Urządzenie automatycznie ustala, czy funkcja oczyszczania musi
być włączona, czy nie, zgodnie z wartością stężenia PM 2.5 rzeczywiście wykrytą przez czujnik
jakości powietrza.

B.
3.

Inną metodą jest uruchomienie funkcji z poziomu prawidłowo skonfigurowanej aplikacji hOn,
jest to możliwe wchodząc w zakładkę ZDROWOTNE w programach.

W celu wyłączenia funkcji należy ponownie nacisnąć przycisk PURIFY. Moduł
z filtrem IFD przesunie się na pierwotne położenie.
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URUCHOMIENIE FUNKCJI SELF PURIFY | Filtr IFD - APLIKACJA hOn

4.

Wybierz opcję
„PROGRAMY”

5.

Wybierz zakładkę „ZDROWOTNE”,
a następnie wybierz „SELF PURIFY”

6.

Wybierz tryb, w którym
funkcja ma działać
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56°C STERI CLEAN
Technologia oczyszczania powietrza
Funkcja 56°C Steri Clean skutecznie zabija bakterie i wirusy poprzez podgrzanie
wymiennika ciepła do temperatury 56°C przez 30 minut. Dezynfekcja ciepłem jest
skuteczna w zwalczaniu zanieczyszczeń, które mogą osiadać na powierzchni wymiennika ciepła. Utrzymanie wysokiej temperatury przez ponad 30 minut stwarza
zabójcze warunki dla bakterii i wirusów. Technologia 56°C Steri Clean jest odpowiedzialna za oczyszczanie urządzenia co bezpośrednio przekłada się na jakość powietrza z klimatyzatora (funkcja dostępna tylko z poziomu aplikacji hOn).
Technologia dostępna w urządzeniach:
JADE Plus, EXPERT Plus, FLEXIS Plus, NORDIC FLEXIS Plus, PEARL Plus.
Dodatkowe informacje:

1.
2.
3.

Zaleca się włączanie funkcji raz na dwa tygodnie.
Gorące powietrze może wydostawać się podczas procesu, w momencie kiedy parownik
podgrzewany jest do 56oC.
Funkcja może powodować zmiany temperatur powietrza w pomieszczeniu.
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URUCHOMIENIE 56°C STERI CLEAN - APLIKACJA hOn

4.

1.

Wybierz opcję
„INNE”

2.

Wybierz „KONSERWACJA”

Po uruchomieniu funkcji urządzenie wyda sygnał
dźwiękowy. Dodatkowo jednostka wyświetla wyświetla
symbol CL.

3.

Wybierz „URUCHOM
STERI-CLEAN”

Funkcja wyłączy się
automatycznie po
upływie 60-80 minut.
W celu wyłączenia
funkcji w trakcie
oczyszczania należy
zmienić tryb pracy
klimatyzatora.
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SELF CLEAN
Technologia oczyszczania powietrza
Self Clean to technologia samooczyszczania urządzenia, która umożliwia sprawniejsze i wygodniejsze użytkowanie klimatyzatora. To rozwiązanie polega na usuwaniu gromadzących się zanieczyszczeń na parowniku. Wilgotne powietrze zamrażane na powierzchni wymiennika ciepła usuwa osad w momencie rozmrażania.
Zabrudzenia gromadzące się na wymienniku podczas pracy klimatyzatora sprzyjają rozwojowi bakterii, wpływają na jakość powietrza w pomieszczeniu i obniżają
zdolność chłodniczą nawet o 15-30%. Self Clean zapewnia wysoką wydajność
energetyczną i zachowuje urządzenie w czystości.
Technologia dostępna w urządzeniach:
JADE Plus, EXPERT Plus, FLEXIS Plus, NORDIC FLEXIS Plus, PEARL
Plus, TAYGA Plus.
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URUCHOMIENIE FUNKCJI SELF CLEAN
1.
2.

Ustaw klimatyzator na pracę w trybie COOL.

3.
4.

Zaleca się włączanie funkcji raz na dwa tygodnie.

Naciśnij przycisk SELF CLEAN na pilocie bezprzewodowym. Po uruchomieniu
funkcji na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej oraz pilota wyświetla się
symbol CL.
Funkcja wyłącza się automatycznie – dwukrotny sygnał dźwiękowy, następnie
klimatyzator powróci do poprzedniego trybu pracy. W celu wyłączenia funkcji
w trakcie nieukończonego cyklu oczyszczania należy nacisnąć przycisk ON/OFF
lub zmienić tryb pracy klimatyzatora.
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URUCHOMIENIE FUNKCJI SELF CLEAN - APLIKACJA hOn

1.

Wybierz opcję
„INNE”

2.

Wybierz
„KONSERWACJA”

3.

Wybierz „ROZPOCZNIJ
SELF CLEAN”
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POZOSTAŁE FUNKCJE

I FEEL

CZUJNIK ECO
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I FEEL

Technologia sterowania urządzeniem
Zaawansowana funkcja I FEEL odczytuje temperaturę
wokół użytkownika za pomocą czujnika zamieszczonego
w pilocie bezprzewodowym. Użytkownik dzięki zastosowaniu funkcji I FEEL zyskuje gwarancję uzyskania zadanej
temperatury w konkretnym miejscu. Wydajna praca klimatyzatora jest zależna od typu pomieszczenia. W jego
poszczególnych częściach temperatura może się różnić, co może niekorzystnie wpływać na samopoczucie
użytkowników. Funkcja I FEEL to nowoczesna technologia w klimatyzatorach Haier, która zapewnia maksymalny
komfort.
Technologia dostępna w urządzeniach: EXPERT Plus.
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URUCHOMIENIE FUNKCJI I FEEL
1.
2.
3.
4.

Ustaw klimatyzator na pracę w trybie COOL / HEAT lub AUTO.
Naciśnij przycisk I FEEL na pilocie bezprzewodowym. Po uruchomieniu funkcji na wyświetlaczu
pilota wyświetla się ikonka „I FEEL”.
Pilot bezprzewodowy wysyła dane odnośnie temperatury do klimatyzatora co 3 minuty. Pilot
musi znajdować się w pobliżu klimatyzatora, ponieważ komunikuje się przez podczerwień.
W celu wyłączenia funkcji należy ponownie nacisnąć przycisk I FEEL lub zmienić tryb pracy
klimatyzatora.

21

CZUJNIK ECO

Technologia sterowania urządzeniem
Inteligentny czujnik automatycznie wykrywa obecność
Użytkownika i dostosowuje przepływ powietrza w zależności od ustawień. Strumień powietrze będzie podążał
za użytkownikiem w trybie „Follow” i unikał w trybie „Avoid”. Czujnik Eco automatycznie identyfikuje obecność
człowieka, aby zwiększyć efektywność energetyczną. Klimatyzator przełączy się w tryb czuwania po 20 minutach,
gdy nikogo nie będzie w pokoju.
Technologia dostępna w urządzeniach:
JADE Plus, EXPERT Plus, FLEXIS Plus oraz NORDIC
FLEXIS Plus.
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URUCHOMIENIE FUNKCJI CZUJNIK ECO
1.
2.

Ustaw klimatyzator na pracę w trybie COOL / HEAT lub AUTO.
Naciśnij przycisk ECO SENSOR kilkukrotnie na pilocie bezprzewodowym, aby wybrać pożądaną
opcję:

A. FOLLOW, czyli podążanie nawiewu za użytkownikiem.
B. AVOID, czyli unikanie bezpośredniego nawiewu na użytkownika.

Generalny Dystrybutor Systemów Klimatyzacji
i Pomp Ciepła w Polsce:
REFSYSTEM Sp. z o. o.
ul. Metalowców 5, 86-300 Grudziądz
+48 723 737 378
haier-ac.pl

