Model:

Klimatyzator przenośny
Instrukcja montażu i obsługi

Dziękujemy za wybór nowego modelu klimatyzatora przenośnego.
Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed instalacją i użytkowaniem tego urządzenia. Zachowaj ją w celu
późniejszego postępowania.
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PROWADZENIE REJESTRÓW
_______________________________________
Dziękujemy za zakup tego urządzenia GE.Instrukcja użytkownika
pomoże w uzyskaniu jak najlepszej wydajności nowego klimatyzatora. Numer modelu
Zapisz model i numer seryjny znajdujący się z boku klimatyzatora, a
także datę zakupu na przyszłość.
Przypnij dowód zakupu do niniejszej instrukcji, aby łatwiej było
uzyskać usługę gwarancyjną, gdyby była potrzebna.
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_______________________________________
Numer seryjny
_______________________________________
Data zakupu
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BEZPIECZEŃSTWO KLIMATYZATORA
Twoje bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwo innych osób jest bardzo ważne.
Podkreśliliśmy w tej instrukcji i na urządzeniu wiele ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa.Zawsze
czytaj i przestrzegaj wszystkie instrukcje dot. bezpieczeństwa.
Jest to symbol alertu bezpieczeństwa.
Symbol ten ostrzega o potencjalnych zagrożeniach, które mogą spowodować zgon lub uraz ciała u
Ciebie i u innych osób.Wszystkie informacje o bezpieczeństwie są podane wraz z symbolem alertu
bezpieczeństwa oraz wyrazami „NIEBEZPIECZEŃSTWO”, „OSTRZEŻENIE” lub „PRZESTROGA”.
Wyrazy te oznaczają:
Bezpośrednio niebezpieczną sytuację.Możesz stracić życie lub zostać poważnie

NIEBEZPIECZEŃSTWO ranny, jeżeli nie przestrzegasz dokładnie tych instrukcji.

OSTRZEŻENIE
PRZESTROGA

Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do śmierci lub
powstania poważnych obrażeń ciała.
Potencjalnie niebezpieczna sytuacja, która może prowadzić do powstania lekkich lub
średnich obrażeń, jeżeli nie będziesz przestrzegać wskazań.

Wszystkie wiadomości dotyczące bezpieczeństwa określają jakie jest potencjalne zagrożenie, jak ograniczyć możliwość
urazu, a także co może się zdarzyć, jeżeli instrukcje nie będą przestrzegane.

WAŻNE INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIE:Ograniczyć ryzyko porażenia prądem, urazu u osób, bądź szkód podczas korzystania z klimatyzatora,
przestrzegać podstawowe ostrzeżenia, włącznie z następującymi:

•
•
•
•
•
•
•

Przeczytaj wszystkie instrukcje przed przystąpieniem do
użytkowania urządzenia.
Podłączać urządzenie wyłącznie do uziemionego gniazdka.
Nie usuwać uziemienia z wtyczki kabla zasilającego.
Nie stosować zasilacza.
Nie używać przedłużacza.
Nie używać klimatyzatora, jeżeli ma uszkodzony kabel lub
wtyczkę, jeżeli nie działa prawidłowo, lub został uszkodzony
lub upuszczony.
Klimatyzator powinien być obsługiwany wyłącznie przez
wykwaliﬁkowany personel serwisowy.Skontaktować się z
autoryzowanym serwisantem w celu dokonania przeglądu,
naprawy lub regulacji.

•
•
•
•
•
•

Odłączyć zasilanie przed czyszczeniem.
UWAGA: Włączenie zasilania poprzez naciśnięcie przycisk
zasilania NIE powoduje odłączenia urządzenia od źródła
zasilania.
Nie instalować ani nie używać klimatyzatora w miejscu, gdzie
powietrze zawiera palne gazy lub jest zanieczyszczone.Unikać
kontaktu substancji chemicznych z klimatyzatorem.
Nie ustawiać niczego bezpośrednio na klimatyzatorze.
Dwie lub więcej osoby powinny przestawiać i instalować
klimatyzator.
Nigdy nie używać klimatyzatora bez założonego ﬁltra.
Nie używać klimatyzatora w pobliżu wanny, prysznica lub
umywalki, ani w innym mokrym miejscu.

PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NINIEJSZE INSTRUKCJE
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CZĘŚCI I FUNKCJE
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1 Uchwyt

6 Wlot powietrza

2 Wlot powietrza

7 Wylot powietrza
8 Dysza osuszania i
odprowadzania wody
9 Kratka wlotu powietrza

3 Panel sterujący
4 Pręt prowadnicy nadmuchu
5 Rolka

WYMAGANIA INSTALACJI
NARZĘDZIA I CZĘŚCI

CZĘŚCI DOSTARCZONE

Zabrać wymagane narzędzia i części przed
rozpoczęciem instalacji.

POTRZEBNE NARZĘDZIA
Płaski śrubokręt

Główny panel okna
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Panel dodatkowy

POLSKI
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• Rura wydechowa

• Śruba (2)

1 na dodatkowy panel
1 na dyszę

zablokowana

Cool

Cool

Fan

Dry

Fan

Dry

Auto

Auto

High

High

Mid

Mid

Low

Low

WYMAGANIA ELEKTRYCZNE
• Sterowanie zdalne do
modelu tylko
chłodzenia

OSTRZEŻENIE

• Sterowanie zdalne do
modelu chłodzenia i
ogrzewania

WYMAGANIA DOT. LOKALIZACJI

Niebezpieczeństwo porażenia prądem
Podłączać urządzenie wyłącznie do uziemionego gniazdka.

• Ustawić klimatyzator na płaskiej, równej powierzchni

•
•
•
•
•
•

Nie usuwać uziemienia z wtyczki kabla zasilającego.
Nie stosować zasilacza.
Nie używać przedłużacza.
.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować
zgon, pożar lub porażenie prądem.

co najmniej 51 cm od ściany.
UWAGA:Minimalna odległość między klimatyzatorem
i ścianą wynosząca 51cm musi być zachowana dla
zapewnienia odpowiedniego przepływu powietrza.
Utrzymać minimalną odległość 51 cm wokół klimatyzatora, aby nie blokować przepływu powietrza
Ustawić klimatyzator tak, aby nie być zasłonięty
ﬁrankami, zasłonami, roletami itp.
Przewód wylotowy nie powinien być niczym zatkany.
Nie ustawiać klimatyzatora na niestabilnej lub
podniesionej powierzchni, ponieważ może on spaść i
spowodować szkodę lub uraz ciała.
Nie ustawiać klimatyzatora bezpośrednio w słońcu
ani w pobliży źródeł ciepła takich jak podgrzewana
podłoga, piec itp.
Okno panelu może być zainstalowane w oknie z
otworem 90 cm do maksimum 130cm.

PODŁĄCZ KABEL ZASILAJĄCY.
Wymagania dot. okablowania
• 230 Volt, 50Hz, 16-amp uziemione gniazdko
• Zaleca się zastosowanie bezpiecznika lub wyłącznika
czasowego.
• Wykorzystać wyłącznie dedykowany
obwód.
.
UWAGA:Nie używać żadnych innych urządzeń elektrycznych na tym samym obwodzie, ponieważ grozi to
przerwaniem obwodu/wyłączeniem bezpiecznika.
Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, nie może być
naprawiony.Należy go wymienić na nowy przewód od
producenta urządzenia.
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Klimatyzator musi być uziemiony.Jest on wyposażony w
kabel zasilający, który posiada uziemioną wtyczkę.Kabel ten
należy podłączyć do odpowiedniego uziemionego gniazdka
zgodnie ze wszystkimi lokalnymi zasadami i nakazami.

230V
16 Amp

POLSKI

METODA WYMAGANEGO UZIEMIENIA

INSTRUKCJE INSTALACJI
KROK 1 - ROZPAKOWAĆ KLIMATYZATOR

Poziome okno uchylne

OSTRZEŻENIE
Uwaga - duża masa

A Główny panel okna

Dwie lub więcej osoby powinny przestawiać i instalować klimatyzator.
W przeciwnym przypadku narażasz się na uraz
kręgosłupa lub inny.

a

• Usunąć materiały opakowania.Zachować karton i piankę

•
•
•

2.

do przechowywania klimatyzatora na czas kiedy nie będzie
użytkowany.
UWAGA: NIE ma żadnych materiałów opakowaniowych
do usunięcia z wewnątrz klimatyzatora - Nie otwierać go.
Odpowiednio wyrzucić / poddać recyklingowi wszelkie
materiały opakowaniowe.
Obsługiwać klimatyzator delikatnie.
Ustawić klimatyzator prosto i równo..Nie stawiać go na boku,
na przedniej lub stronie, ani też do góry nogami.

Wyregulować panel dodatkowy tak, aby pasował do
szerokości lub wysokości okna jak pokazano na
rysunku.
UWAGA: Niektóre instalacje okna mogą wymagać
przycięcia paneli dodatkowych.

3.

Użyć płaskiej śruby do zabezpieczenia przymocowania panelu głównego do panelu dodatkowego.

KROK 2 - ZAINSTALOWAĆ GŁÓWNY
PANEL OKNA I PANELE DODATKOWE
UWAGA:W zależności od wielkości otworu okna, użyć główny
panel i jeden lub obydwa panele dodatkowe.
1.

UWAGA: Zespół okna jest zaprojektowany z oknem
uchylnym pionowo lub poziomo.

KROK 3 - PODŁĄCZYĆ ZESPÓŁ DYSZY
WYLOTOWEJ W GŁÓWNYM PANELU
OKNA

Pionowe okno uchylne

1.

Chwycić obydwa końce przewodu wylotowego i
delikatnie je pociągnąć, aby rozciągnąć przewód.
UWAGA:Nie podłączać dodatkowych przewodów, by
zwiększyć długość.Spowoduje to spadek wydajności
chłodzenia i może uszkodzić klimatyzator.

2.

Włożyć przewód wylotu powietrza do płyty uszczelniającej okiennej i zamocować go śrubami.

Otworzyć okienko i umieścić w nim główny panel.

A Główny panel okna

a
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A Zespół rury wydechowej
POLSKI

B Panel okienny

A
B

KROK 4 - PODŁĄCZYĆ PRZEWÓD
WYLOTOWY DO KLIMATYZATORA
WAŻNE:Podczas podłączania przewodu, klimatyzator musi
być wystarczająco blisko okna, by nie wypadła uszczelniająca
płyta okienna.Po podłączeniu przewodu przesunąć klimatyzator na 51 cm od ściany.
1.

Ustawić nacięcia na końcówce złącza przewodu wylotowego względem wrębów w otworze z tyłu klimatyzatora.

2.

Przykręcić przewód wylotowy śrubami w lewo (końcówka złącza) w wylocie powietrza znajdującym się z tyłu
klimatyzatora.

KROK 5 - ZAKOŃCZENIE INSTALACJI

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo porażenia prądem
Podłączać urządzenie wyłącznie do uziemionego
gniazdka.
Nie usuwać uziemienia z wtyczki kabla zasilającego.
Nie stosować zasilacza.
Nie używać przedłużacza.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może
spowodować zgon, pożar lub porażenie prądem.
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PANEL STERUJĄCY

PRZYCISKI
Ogrzewanie (w niektórych modelach) - ogrzewa pokój do
ustawionej temperatury
Cool (chłodzenie) - schładza pokój do ustawionej temperatury
Dehum (osuszanie) - zmniejsza wilgotność w pokoju
Fan (wentylator) - wymusza obieg powietrza po pokoju bez
chłodzenia

PRZYCISK ZASILANIA
Włącza/wyłącza zasilanie w klimatyzatorze.
UWAGA:Włączenie zasilania poprzez naciśnięcie
przycisk zasilania NIE powoduje odłączenia urządzenia
od źródła zasilania.

PRZYCISK OBROTU

PRZYCISK ZEGARA

Nacisnąć go w dowolnym czasie po włączeniu
klimatyzatora w celu automatycznego obrotu
prowadnicy nawiewu.

Programuje czas (1 godzina - 24 godzin) wyłączenia klimatyzatora

W trakcie pracy klimatyzatora:

PRZYCISK PRĘDKOŚCI WENTYLATORA

1. Naciśnij przycisk zegara.

Prędkość wentylatora może być ustawiona od wolnej do
szybkiej w trakcie pracy klimatyzatora.

2. Naciśnij przycisku strzałek w górę/dół, aby wybrać liczbę
godzin, przez jaką chcesz, by klimatyzator pracował bez
wyłączania się.
UWAGA: Odczekać około 5 sek, aby czas wyłączenia
został zapisany.

UWAGA:Prędkości wentylatora nie można ustawić kiedy
urządzenie jest w trybie dehum (osuszania).
Naciśnij przycisk prędkości wentylatora, aby ustawić trzy
prędkości.Włączy się wskaźnik odpowiedniej prędkości
wentylatora.

Kiedy klimatyzator jest wyłączony:
1. Naciśnij przycisk zegara.

PRZYCISKI STRZAŁEK W GÓRĘ I W DÓŁ

Ustawianie temperatury i godzin w przypadku opóźnienia czasowego.
Aby ustawić temperaturę:
Temperaturę można ustawić w przedziale od 16 °C
do 30°C, gdy klimatyzator jest w trybie Cool

2. Naciśnij przycisku strzałek w górę/dół, aby wybrać liczbę
godzin, przez jaką chcesz, by klimatyzator pozostawał
wyłączony.
UWAGA: Odczekać około 5 sek, aby czas włączenia
został zapisany.

1. Nacisnąć przycisk Trybie aż wybrany zostanie
trybie Cool .
2. Naciśnij przyciski strzałki w górę lub dół, aby wybrać
temperaturę.

Aby anulować zegar:
Naciśnij przycisk zegara jeden raz, pozostałe godziny
będą migać, naciśnij przycisk zegara ponownie i jego
ustawienie zostaje anulowane.

UWAGA:Temperatury nie można ustawić, kiedy
klimatyzator jest w trybie Fan (wentylatora) lub
Dehum (osuszanie).

WYŚWIETLACZ PANELU STEROWANIA
Wyświetla się ustawiona temperatura w stopniach Fahrenheita lub Celsjusza, bądź pozostałe godziny wg opóźnienia
czasowego.
Zaświeci się lampka odpowiedniego wskaźnika.

UWAGA: Jednoczesne naciśnięcie przycisków
strzałek w górę i dół umożliwia wybranie między
wyświetlaniem temperatury w °C lub °F.Zaświeci się
odpowiedni wskaźnik.
E

PRZYCISK MODE (TRYB)

H

Naciśnij przycisk Trybie, aby przełączyć między
opcjami działania.Zaświeci się odpowiedni wskaźnik:

OKIENKO ODBIERANIA SYGNAŁU Z
PILOTA
Kieruj pilota do tego okienko, aby urządzenie mogło
odebrać sygnał.
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STEROWANIE ZDALNE
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C

D

D

Nacisnąć ten przycisk, aby wybrać dużą/mała prędkość nawiewu.

C

E

C

E

B

G

B

G

F

A

F

A

D

B

PRZYCISK OBROTU

E

PRZYCISK TRYBU

F

PRZYCISK ZEGARA

Nacisnąć go, aby wybrać chłodzenie, wentylator, osuszanie lub
ogrzewanie (w modelach chłodzących i grzejących).
Nacisnąć go w trybie oczekiwania, aby włączyć zegar (ON).Nacisnąć go w trybie ON, aby wyłączyć zegar (OFF).

Skieruj pilot na odbiornik sygnału na panelu kontrolnym, aby obsługiwać klimatyzator.
PRZYCISK ZASILANIA

PRZYCISK TEMPERATURY/ USTAWIANIA CZASU
Nacisnąć go w trybie chłodzenia, aby zwiększyć/zmniejszyć
ustawioną temperaturę; nacisnąć go w trybie czasu, aby ustawić
czas włączenia/wyłączenia (ON/OFF); nacisnąć przyciski W
górę/W dół (Up/Down) jednocześnie, aby przełączyć temperaturę między stopniami Fahrenheita i Celsjusza.

Włóż dwie baterie (dokupione przez użytkowników).

A

PRZYCISK PRĘDKOŚCI

G PRZYCISK PRZEŁĄCZANIA °C / °F

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć i wyłączyć
(ON/OFF) klimatyzator.

Nacisnąć go, aby przełączyć między °C i °F.

Nacisnąć go w dowolnym czasie po włączeniu klimatyzatora
w celu automatycznego obrotu prowadnicy nawiewu.

OBSŁUGA KLIMATYZATORA
WAŻNE: Jeżeli klimatyzator został przechylony na bok,
odczekać 24 godziny zanim włączy się go ponownie, aby
umożliwić powrót oleju do sprężarki.Zapobiegnie to
wcześniejszemu uszkodzeniu urządzenia.

W przypadku ponownego włączania urządzenia, będzie ono
pamiętać ostatnie ustawienia.
Po normalnym wyłączeniu, odczekać 3 minuty przed
ponownym uruchomieniem urządzenia.
W trybie chłodzenia urządzenie nie powinno wymagać usunięcia
wody.Model ten posiada unikatowe rozwiązanie zapewniające
ciągłe parowanie wody.
Kiedy urządzenie pracuje w warunkach wysokiej wilgotności,
może być konieczność opróżniania zbiornika na wodę od czasu
do czasu.

Zapewnić 51 cm przestrzeni wokół urządzenia dla odpowiedniego
obiegu powietrza.
Nie używać klimatyzatora bez założonego ﬁltra powietrza.
Nie rozlewać płynów na panelu kontrolnym; może to
spowodować zwarcie w wewnętrznych częściach elektronicznych, które albo się wyłączą, albo przestaną działać
prawidłowo.
W przypadku włączania klimatyzatora po raz pierwszy po jego
podłączeniu do gniazdka elektrycznego, urządzenie uruchomi
się w trybie chłodzenia przy ustawionej temperaturze 22°C i
małej prędkości wentylatora.Panel sterowania wyświetla
aktualną temperaturę w pomieszczeniu.

Urządzenie zostanie automatycznie wyłączone, kiedy wypełni
się zbiornik an wodę.Włączy się wskaźnik pełnej wody, aby
ostrzec Cię o tym.
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INSTRUKCJE DOT. OPRÓŻNIANIA
Urządzenie oferuje również dwie metody opróżniania go ręczne i ciągłe opróżnianie.

RĘCZNE OPRÓŻNIANIE
Urządzenie jest wyposażone w wysoko-wydajny system
automatycznego parowania i sugeruje się skorzystanie z
ręcznego odprowadzenia wody w trybie chłodzenia.Skroplona woda znajduje się w obiegu wtórnym w urządzeniu, by
chłodzić kondensator i zwiększać wydajność chłodzenia.Jednakże, w przypadku ekstremalnej wilgotności, zbiornik na
wodę w podstawie napełnia się i na wyświetlaczu LED
pojawia się napis „FL”.Kiedy to się zdarzy, zbiornik ten należy
opróżnić ręcznie poprzez dolny port odpływu.
1.Podstaw tacę na wodę pod górnym portem odpływu z tyłu
urządzenia.
2.Odkręć pokrywę portu odpływu i podłącz tam przewód
odpływowy z PCV o średnicy zewnętrznej 12mm, aby
umożliwić przepływ wody na tacę.
3.Kiedy woda przestanie wypływać, zatkać korkiem z
powrotem i dokładnie założyć pokrywę na port odpływu.

UWAGA:
Przewód odpływowy musi być zainstalowany zanim urządzenie
zostanie włączone.
Przewód odpływowy powinien być ustawiony tak, aby nie
można było mieć do niego przypadkowego dostępu podczas
normalnego użytkowania.Powinien być ustawiony jak
najprościej to możliwe, bez ostrych zagięć, które mogłyby
ograniczyć przepływ wody.Całość przewodu również powinna
być utrzymana na poziomie poniżej portu odpływowego.

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo zadławienia się
Przechowuj w bezpieczny sposób pokrywę odpływu oraz
korek, poza widokiem i zasięgiem dzieci w przypadku
zastosowania rozwiązania opróżniania ciągłego.

OPRÓŻNIANIE CIĄGŁE
Gorąco zalecamy skorzystanie z tej metody i odprowadzenie
wody przez dolny port odpływowy, jeżeli urządzenie jest
używane w trybie ogrzewania, ponieważ system chłodzenia
zapewniający automatyczne parowanie nie działa w trybie
ogrzewania.
1.Odkręcić pokrywę portu odpływowego i odprowadzić
wodę.
2.Podłączyć przewód odpływowy z przewodem z PCV o
średnicy wewnętrznej 12mm wsuniętym jak najgłębiej to
możliwe, by zapobiec wyciekom.
3.Wsunąć przewód odpływowy do odpływu w domu, lub
wyprowadzić go na zewnątrz.

OSTRZEŻENIE

2.

Wyjąć kratkę wlotu powietrza i wyciągnąć ekran ﬁltra
po obydwu storniach w kierunku wskazanym na
poniższych rysunkach.

3.

Włożyć ekran ﬁltra do ciepłej wody (ok. 40 ℃) z neutralnym
detergentem i osuszyć go w cieniu po umyciu.
Ponownie załóż ﬁltry
Włącz lub podłącz zasilanie.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem
Odłączyć zasilanie przed czyszczeniem.
W przeciwnym przypadku narażasz się na zgon lub
porażenie prądem.

CZYSZCZENIE
1.
2.

Odłączyć zasilanie.
Do czyszczenia obudowy stosować wyłącznie miękkiej
szmatki zwilżonej wodą.
UWAGA:

•

•

3.
4.

4.
5.

Do czyszczenia klimatyzatora nie używać środka do
czyszczenia w płynie lub sprayu.
NIE stosować substancji chemicznych, środków
ściernych, amoniaku, wybielacza z chlorem, skoncentrowanych detergentów, rozpuszczalników, ani gąbek
do szorowania.Niektóre substancje chemiczne/przedmioty mogą uszkodzić i/lub odbarwić obudowę klimatyzatora.

PRZECHOWYWANIE

Jeżeli urządzenie nie będzie użytkowane przez dłuższy czas:

Dokładnie wysusz miękką szmatką.
Włącz lub podłącz zasilanie.

1.

Odłączyć zasilanie.

2.

Zlać wodę ze zbiornika na wodę.Patrz „Pielęgnacja
klimatyzatora”.
Wykorzystać oryginalne opakowanie, aby zapakować
urządzenie, by zapobiec jego kurzeniu się.
Przechowywać klimatyzator w suchym i chłodnym miejscu.

3.

FILTRY POWIETRZA

4.

Filtr powietrza powinien być czyszczony co najmniej raz w
tygodniu, aby urządzenie mogło pracować z optymalną
wydajnością.
WAŻNE:Nie używać klimatyzatora bez założonego ﬁltra
powietrza.
1. Odłączyć zasilanie.
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Najpierw spróbować rozwiązań proponowanych tutaj, by uniknąć możliwych kosztów zamawiania serwisu.
PROBLEM

PRZYCZYNA

ROZWIĄZANIE

Klimatyzator nie
działa

Nie jest podłączony do zasilaniaa

Wtyczka

Na wyświetlaczu panelu pojawił się napis
„FL”.

Ponownie włączyć klimatyzator po odcięciu zasilania i
odprowadzeniu wody, a wtedy zacznie działać
normalnie.

Uruchomiona jest funkcja wyłączenia (OFF)
czasowego

Klimatyzator może być uruchomiony ponownie po
3 minutach po jego wyłączeniu.

W miejscu wystawionym na
bezpośrednie działanie słońca
Drzwi i okna są otwarte; w pokoju jest dużo
ludzi lub źródło ciepła.

Zasuń zasłony

Klimatyzator często
się włącza

Klimatyzator
generuje duży
hałas
Sprężarka nie działa

Pozamykaj drzwi i okna, usuń źródło ciepła

Ekran ﬁltra jest bardzo brudny

Oczyść go lub wymień

Wlot lub wylot powietrza jest zablokowany

Usuń trzon

Klimatyzator nie jest ustawiony poziomo

Ustawić go na równym, twardym podłożu,
unikać trzęsienia nim

Ochrona opóźnienia jest włączona

Odczekać 3 min, włączyć urządzenie po spadku
temperatury

1

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE
ZASTOSOWANEGO ŚRODKA
CHŁODZĄCEGO
Produkt ten zawiera gaz R290 w hermetycznie
zamkniętym systemie.

EUROPEJSKIE PRZEPISY DOTYCZĄCE
ZGODNOŚCI DLA MODELI URZĄDZENIA

WEEE

AM09AA1TAA/AM09AA1GAA

Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego, niniejszym informujemy klienta o wymaganiach dotyczących
wyrzucania urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Ilość = 0,235 kg,
GWP = 3,
Odpowiednik CO2 = 0,000705 ton

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYRZUCANIA
Klimatyzator oznakowany jest tym symbolem.Oznacza to, że produkty elektryczne i
elektroniczne nie powinny być zmieszanie z nie
posortowanymi odpadami domowymi.Nie
próbować samemu rozmontowywać systemu:
rozmontowywanie urządzenia, utylizacja
środka chłodzącego, oleju i innych części muszą
być wykonywane przez wykwaliﬁkowanego
instalatora zgodnie z odpowiednią obowiązującą legislacją lokalną i krajową.Klimatyzatory
muszą być traktowane jako odpady specjalne
do ponownego użytku, recyklingu i odzyskania.Poprzez dopilnowanie odpowiedniego
wyrzucenia produktu, pomagasz zapobiegać
negatywnym konsekwencjom dla środowiska i
zdrowia ludzkiego.Prosimy o kontakt z instalatorem lub władzami lokalnymi w celu uzyskania
dodatkowych informacji.Z pilota należy
wyjmować zużyte baterie i wyrzucać je oddzielnie zgodnie z odpowiednimi przepisami
lokalnymi i krajowymi.

AM 12AA1TAA/AM12AA1GAA
Ilość = 0,245 kg,
GWP = 3,
Odpowiednik CO2 = 0,000735 ton
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