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Montaż i obsługę techniczną urządzenia wolno powierzyć wyłącznie
wykwalifikowanym osobom.
Przed rozpoczęciem montażu urządzenia należy dokładnie zapoznać się
z niniejszą instrukcją.
Należy zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

Przed rozpoczęciem użytkowania
urządzenia należy dokładnie
zapoznać się ze środkami
ostrożności zamieszczonymi w
niniejszej instrukcji.

Urządzenie napełniono
czynnikiem chłodniczym R32.

Symbol dla serwisanta: przeczytaj
dokumentację techniczną

Przeczytaj instrukcję obsługi

Przechowuj niniejszą instrukcję w miejscu łatwo dostępnym dla użytkownika.

OSTRZEŻENIE
 Nie wolno przyspieszać procesu odszraniania ani czyścić urządzenia w sposób inny niż przewidziany

przez producenta.
 Urządzenie wolno przechowywać w pomieszczeniu pozbawionym ciągle pracujących źródeł

ewentualnego zapłonu (m.in. źródeł otwartego ognia, pieców gazowych i grzejników elektrycznych).
 Urządzenia nie wolno dziurawić ani palić.
 Uwaga: czynnik chłodniczy może być bezwonny.
 Jeżeli przewód zasilania sieciowego urządzenia zostanie uszkodzony, należy powierzyć jego wymianę

wyłącznie producentowi, serwisowi lub wykwalifikowanymi elektrykowi. Zależy od tego dalsze
bezpieczeństwo eksploatacji.
 Urządzenie wolno obsługiwać dzieciom powyżej 8 roku życia oraz osobom upośledzonym fizycznie,
zmysłowo lub umysłowo lub osobom nieznającym zasady jego działania i obsługi wyłącznie pod
ścisłym nadzorem odpowiedzialnych za nie osób dorosłych, znających zasadę obsługi urządzenia lub
zostały przez nie poinstruowane, jak należy się obchodzić z urządzeniem. Nie wolno d opuścić, by
dzieci bawiły się urządzeniem. Dzieciom nie wolno czyścić ani wykonywać konserwacji produktu bez
nadzoru osób dorosłych.
 Instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z przepisami i normami elektrotechnicznymi
obowiązującymi w kraju instalacji urządzenia.
 Należy używać wyłącznie przewodów z atestami europejskimi. Jeżeli podczas montażu trzeba
przerwać ciągłość przewodów sterowniczych łączących klimatyzatory z agregatem, to żyła uziemienia
ochronnego musi zostać przerwana jako ostatnia w kolejności. Wyłącznik instalacyjny zasilania
klimatyzacji musi być w wykonaniu przeciwwybuchowym i liczyć tyle biegunów styków, ile przewód
zabezpieczany ma żył zasilania. Przerwa między stykami wyłącznika instalacyjnego w położeniu
rozwartym musi wynosić co najmniej 3 mm. Wyłącznik instalacyjny należy zamontować przed
gniazdem zasilania klimatyzatora.
 Montaż musi zostać wykonany przez wykwalifikowanych profesjonalistów i zgodnie z miejscowymi
przepisami elektrotechnicznymi.
 Połączenie zasilania elektrycznego z uziemieniem musi być ciągłe, sprawne i solidne.
 Dopływ zasilania z rozdzielnicy do instalacji klimatyzacji należy zabezpieczyć bezpiecznikiem
ziemnozwarciowym w wykonaniu przeciwwybuchowym.
 Podczas montażu, przenoszenia lub naprawy urządzenia nie wolno używać czynnika chłodniczego
innego niż wskazany na agregacie, tj. R32. Inne czynniki chłodnicze grożą usterką urządzeń, ich
uszkodzeniem, a także ciężkim wypadkiem.
 Montaż i obsługę techniczną urządzenia wolno powierzyć wykwalifikowanym specjalistom,
przeszkolonym i uprawnionym przez właściwą krajową organizację nadzoru posiadającą prawo do
kształcenia z odpowiednich krajowych norm technicznych określonych przepisami prawa krajowego.
 Mechaniczne elementy złączne montowane wewnątrz pomieszczeń muszą spełniać wymagania normy
I 3. W przypadku ponownego podłączania złącz kielichowych wewnątrz pomieszczeń, należy kielichy
połączeń zarobić od nowa.

 Urządzenie przeznaczone jest do użytku przez specjalistów lub przeszkolonych użytkowników. Wolno

je eksploatować w warsztatach technicznych, obiektach przemysłu lekkiego i gospodarstwach rolnych.
Osoby nieprzeszkolone / niebędące specjalistami mogą używać urządzenia w obiektach handlowousługowych.
 Podczas czynności konserwacyjnych i wymiany części urządzenie musi być odłączone od zasilania
elektrycznego.

OSTRZEŻENIE
 Przed otwarciem zaworów odcinających na strumień czynnika chłodniczego, należy wykonać
wszystkie połączenie lutowane, spawane lub mechaniczne w instalacji. Należy zamontować zawór
próżniowy w instalacji do opróżniania rury łączącej agregat z klimatyzatorami oraz wszystkich części
instalacji pozbawionych zładu czynnika chłodniczego.
 Maksymalne ciśnienie robocze nie może przekraczać 4,3 MPa.
 Nie wolno przekroczyć maksymalnego ciśnienia roboczego na połączeniu agregatu
z klimatyzatorami.
 Klimatyzator może pracować wyłącznie z czynnikiem chłodniczym R32 lub R410A. Klimatyzator może
być podłączony wyłącznie do agregatu z tym samym czynnikiem chłodniczym w obiegu.
 Klimatyzator jest urządzeniem częściowym klimatyzacji typu split, spełniającym wymagania norm
międzynarodowych właściwych dotyczących urządzeń częściowych klimatyzacji typu split i wymaga
podłączenia z innymi urządzeniami częściowymi instalacji klimatyzacyjnej o potwierdzonej zgodności z
tymi samymi wymaganiami.
 Poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką A nie przekracza 70 dB.
 W tabeli na str. 8 podano obowiązującą maksymalną objętość zładu czynnika chłodniczego w instalacji
(w kg) i minimalną powierzchnię pomieszczenia (w m.kw.) w którym zainstalowano klimatyzator.
 Rurociągi czynnika chłodniczego należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym,
a w przypadku łatwopalnych czynników chłodniczych – nie wolno montować rurociągów w
przestrzeniach zamkniętych niewentylowanych i o powierzchni mniejszej niż podana dla pomieszczeń
w tabeli na str. 8.
 Należy wykonać instalację rurociągów jak najkrótszymi odcinkami.
 Należy przestrzegać obowiązujących przepisów i norm dotyczących instalacji gazowych.
 Wykonać rewizje i inne dojścia do wszystkich połączeń mechanicznych instalacji.
 Transport, montaż, czyszczenie, serwis urządzeń klimatyzacji oraz utylizacja czynnika chłodniczego
należy wykonywać ściśle w sposób określony na kolejnych stronach instrukcji.
 Ostrzeżenie! Wszystkie otwory wentylacyjne muszą być czyste i drożne.
 Uwaga: Przestrzegaj procedur obsługi technicznej podanych w niniejszej instrukcji.
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ZGODNOŚĆ MODELI URZĄDZEŃ Z
PRZEPISAMI PRAWA UE
WE
Wszystkie produkty spełniają wymagania następujących
przepisów UE:
- Dyrektywa niskonapięciowa
- Kompatybilność elektromagnetyczna

WAŻNE INFORMACJE O CZYNNIKU
CHŁODNICZYM W URZĄDZENIACH
Zawiera fluorowane gazy cieplarniane
regulowane przepisami Protokołu z Kioto

RoHS
Urządzenia spełniają wymagania dyrektywy 2011/65/EUE
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym (tzw. dyrektywy RoHS).

WEEE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
Zgodnie z dyrektywa 2012/19/UE, informujemy nabywcę
urządzenia o szczególnych wymaganiach dotyczących
utylizacji urządzeń po upływie ich zdatności do użytku.

WARUNKI UTYLIZACJI:
Twój klimatyzator nosi ten symbol. Oznacza
on, że klimatyzator jest urządzeniem
elektrycznym i elektronicznym, którego nie
wolno wyrzucać z odpadami gospodarstwa
domowego. Nie wolno rozbierać urządzenia
samodzielnie – czynność tę oraz opróżnienie
klimatyzacji z czynnika chłodniczego i oleju oraz innych
niebezpiecznych substancji należy powierzyć
wykwalifikowanemu instalatorowi, który przeprowadzi ją
zgodnie z obowiązującymi przepisami samorządowymi i
krajowymi. Klimatyzatory wymagają utylizacji w
specjalistycznych punktach odbioru odpadów, co umożliwi
ponowne wykorzystanie, recykling i odzysk materiałów, z
których są wykonane. Utylizując urządzenie zgodnie z
niniejszymi wymaganiami chronisz środowisko i zdrowie
człowieka. Szczegółowe informacje uzyskasz od instalatora
klimatyzacji lub władz samorządowych. Baterie należy wyjąć
ze sterowników bezprzewodowych i oddać do utylizacji
oddzielnie, w sposób regulowany przepisami samorządowymi
i krajowymi.

Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane regulowane
przepisami Protokołu z Kioto. Nie wolno wypuszczać czynnika
chłodniczego do powietrza!
Rodzaj czynnika chłodniczego: R32
GWP:675
Rodzaj czynnika chłodniczego: R410A
GWP: 2088
GWP oznacza potencjał tworzenia efektu cieplarnianego.
Za pomocą pisaka niezmywalnego wpisz:
*1
ilość czynnika chłodniczego, którym napełniono
urządzenie u producenta,
*2
ilość czynnika chłodniczego, którym uzupełniono
obieg,
*1+2
całkowity zład czynnika chłodniczego w obiegu
instalacji
na etykiecie zładu czynnika chłodniczego, którą dostarczono z
urządzeniem. Przyklej wypełnioną etykietę przy króćcu
serwisowym do napełniania urządzenia czynnikiem (np. po
wewnętrznej stronie pokrywy rewizji zaworów odcinających).
A
Zawiera fluorowane gazy cieplarniane regulowane
przepisami Protokołu z Kioto
B
Ilość czynnika chłodniczego, którą urządzenie
napełniono fabrycznie: patrz tabliczka znamionowa
urządzenia
C
Ilość czynnika chłodniczego, którym uzupełniono
obieg wykonanej instalacji
D
Łączna ilość czynnika chłodniczego
E
Agregat
F
Butla z czynnikiem chłodniczym i kolektor zaworowy
do napełniania instalacji czynnikiem

OSTRZEŻENIE
Jeżeli przewód zasilania sieciowego urządzenia zostanie uszkodzony, wolno powierzyć jego wymianę wyłącznie producentowi,
upoważnionemu przez niego serwisowi lub wykwalifikowanymi elektrykowi. Zależy od tego dalsze bezpieczeństwo eksploatacji.
Nie wolno obsługiwać urządzenia dzieciom ani osobom upośledzonym fizycznie, zmysłowo lub umysłowo ani osobom
nieznającym zasady jego działania i obsługi, chyba że są pod ścisłym nadzorem odpowiedzialnych za nie osób dorosłych,
znających zasadę obsługi urządzenia lub zostały przez nie poinstruowane, jak należy się obchodzić z urządzeniem.
Urządzenie nie jest zabawką dla dzieci – osoby nieletnie mogą używać go wyłącznie pod nadzorem wyżej wymienionych osób
dorosłych.
Urządzenie wolno obsługiwać dzieciom powyżej 8 roku życia oraz osobom upośledzonym fizycznie, zmysłowo lub umysłowo lub
osobom nieznającym zasady jego działania i obsługi wyłącznie pod ścisłym nadzorem odpowiedzialnych za nie osób dorosłych,
znających zasadę obsługi urządzenia lub zostały przez nie poinstruowane, jak należy się obchodzić z urządzeniem. Nie wolno
dopuścić, by dzieci bawiły się urządzeniem. Dzieciom nie wolno czyścić ani wykonywać konserwacji produktu bez nadzoru osób
dorosłych.
Urządzenie nie powinno być sterowane za pomocą zewnętrznego programatora zegarowego lub zewnętrznego układu
sterowania.
Urządzenie i jego przewód zasilania sieciowego nie powinny być dostępne dla dzieci poniżej 8 roku życia.

Ostrzeżenia
Utylizacja zużytego klimatyzatora / agregatu

odłączyć klimatyzator od zasilania elektrycznego.
Wtyczkę należy chwycić mocno za jej korpus i
wyciągać z gniazdka ruchem prostoliniowym.
 Wszelkie naprawy elektryczne wolno zlecać
wykwalifikowanym elektrykom z uprawnieniami
zawodowymi. Źle wykonana naprawa może być
skrajnie niebezpieczna dla użytkownika klimatyzatora.
 Nie wolno uszkodzić elementów klimatyzatora, które
przenoszą czynnik chłodniczy, poprzez przebijanie
rurek klimatyzatora ostrymi lub szpiczastymi
przedmiotami, miażdżenie lub skręcanie rurek lub
zdzieranie powłok z powierzchni. Chroń oczy przed
rozbryzgami czynnika chłodniczego – grożą one
ciężkim uszkodzeniem wzroku!
 Nie zasłaniać kraty wentylacyjnej w obudowie
klimatyzatora. Czyść ją regularnie. Nie wolno wkładać
palców ani innych przedmiotów do wlotu i wylotu
powietrza ani do żaluzji nawiewu.
 Urządzenie nie jest zabawką dla dzieci. Zabrania się
dzieciom wchodzenia na agregat. Gdy klimatyzator
pokojowy pracuje, PCB sterownika sprawdza czy
silnik żaluzji nawiewu działa, po czym uruchamia
wentylator nawiewu. Czynność ta zajmuje kilka
sekund.
 W trybie chłodzenia klapy żaluzji ustawiają się
automatycznie w stałym położeniu chroniącym przed
skraplaniem się wilgoci.
 Nie wolno obsługiwać urządzenia dzieciom ani
osobom upośledzonym fizycznie, zmysłowo lub
umysłowo bądź osobom nieznającym zasad jego
działania i obsługi, chyba że są pod ścisłym nadzorem
odpowiedzialnych za nie osób dorosłych, znających
zasadę obsługi urządzenia lub zostały przez nie
poinstruowane, jak należy się obchodzić z
urządzeniem.
 Urządzenie nie jest zabawką dla dzieci – osoby
nieletnie mogą używać go wyłącznie pod nadzorem
wyżej wymienionych osób dorosłych.

Przed oddaniem zużytego urządzenia klimatyzacji do
utylizacji należy upewnić się, że nie da się go ponownie
uruchomić i będzie bezpieczne w rozbiórce. Należy
obciąć przewód zasilania od klimatyzatora, aby nie
groził dzieciom przypadkowym zaplątaniem się.
Pamiętaj! Układzie klimatyzacji znajdują się czynniki
chłodnicze, które wymagają specjalistycznej utylizacji.
Klimatyzator wykonano z cennych surowców
nadających się do recyklingu. W sprawie legalnej i
prawidłowej utylizacji zużytego klimatyzatora należy
skontaktować się z miejscowym zakładem utylizacji
odpadów, a w razie innych pytań należy zwrócić się do
władz samorządowych lub sprzedawcy urządzenia.
Należy dopilnować, aby rury czynnika chłodniczego
wewnątrz klimatyzatora nie zostały uszkodzone zanim
urządzenie zostanie odebrane przez właściwy zakład
utylizacji odpadów. Chroń środowisko – dopilnuj, aby
zutylizować urządzenie w sposób zgodny z przepisami
prawa, w tym o ochronie przyrody.
Utylizacja opakowania po nowym klimatyzatorze
Wszystkie materiały z których wykonano opakowanie
nowego klimatyzatora można zutylizować bez szkody
dla środowiska.
Pudło kartonowe można rozłożyć lub pociąć na
mniejsze kawałki, po czym przekazać do zakładu
zbiórki makulatury. Worek foliowy z polietylenu i wkładki
z pianki polietylenowej nie zawierają węglowodorów
fluorochlorowcowanych.
Są to cenne surowce wtórne, które można przekazać
do punktu zbiórki odpadów i poddać recyklingowi.
Nazwy i adresy najbliższych punktów zbiórki surowców
wtórnych i zakładów utylizacji makulatury można
uzyskać kontaktując się z władzami samorządowymi.
Instrukcje bezpieczeństwa oraz ostrzeżenia

Specyfikacja

Przed uruchomieniem klimatyzatora należy uważnie
zapoznać się z informacjami w podręczniku
użytkownika. Podręcznik użytkownika uwzględnia
bardzo ważne informacje o montażu, obsłudze i
konserwacji klimatyzatora.

Obieg czynnika chłodniczego jest hermetyczny.
Każdy klimatyzator opisany w instrukcji wymaga
zabezpieczenia zasilania wyłącznikiem instalacyjnym
liczącym tyle biegunów styków, ile przewód
zabezpieczany ma żył zasilania. Wyłącznik instalacyjny
należy zamontować przed gniazdem zasilania
klimatyzatora.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody
będące skutkiem zlekceważenia wymagań podanych w
poniższej instrukcji.
 Nie wolno uruchamiać uszkodzonych urządzeń
klimatyzacji. W razie pytań należy kontaktować się ze
sprzedawcą.
 Należy używać klimatyzator zgodnie z instrukcjami
podanymi w podręczniku użytkownika.
 Montaż wolno powierzyć wykwalifikowanym
specjalistom. Nie próbuj montować urządzenia
samodzielnie.
 Ze względów bezpieczeństwa należy podłączyć
klimatyzator do prawidłowo wykonanego uziemienia
ochronnego – w sposób opisany w warunkach
technicznych.
 Przed otwarciem kraty wlotu powietrza należy zawsze

Chłodzeni
e

Ogrzewa
nie

Temperatura w
pomieszczeniu
Temperatura
zewnętrzna
Temperatura w
pomieszczeniu
Temperatura
zewnętrzna

Maks. temp.
DB/WB
Min. temp. DB/WB
Maks. temp.
DB/WB
Min. temp. DB/WB
Maks. temp.
DB/WB
Min. temp. DB/WB
Maks. temp.
DB/WB
Min. temp. DB/WB

32/23°C
18/14°C
43/26°C
10/6°C
27°C
15°C
24/18°C
-15°C

W razie uszkodzenia przewodu zasilającego należy
powierzyć jego wymianę producentowi,
przedstawicielowi jego serwisu lub odpowiednio
wykwalifikowanej osobie.
1

Ostrzeżenia
Bezpiecznik na PCB sterownika urządzenia należy
wymienić na bezpiecznik T 5 A/250 V AC.
Instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z
przepisami i normami elektrotechnicznymi
obowiązującymi w kraju instalacji urządzenia.
Zużyte baterie wymagają utylizacji ściśle w sposób
określony przepisami prawa.
Wysokość montażu klimatyzatora nad podłogą
pomieszczenia wynosi co najmniej 2,5 m.
Wyłącznik powietrza i wyłącznik zasilania powinny być
zamontowane w miejscu łatwo dostępnym dla
użytkownika.

1. Typ potrzebnego kabla zasilania:
H05RN-F 4G 2,5 mm 2.
Należy używać wyłącznie przewodów z atestami
europejskimi. Jeżeli podczas montażu trzeba przerwać
ciągłość przewodów sterowniczych łączących
klimatyzatory z agregatem, to żyła uziemienia
ochronnego musi zostać przerwana jako ostatnia w
kolejności.
2 urządzenia, które muszą być konserwowane przez
wykwalifikowany personel serwisowy i znajdować się w
maszynowniach itp lub na poziomie nie niższym niż
2,5 m lub na zabezpieczonych powierzchniach dachów.

2

Ostrzeżenia
Zapoznaj się dokładnie z poniższymi informacjami. Dzięki nim prawidłowo przygotujesz klimatyzację do
eksploatacji.
W instrukcji wyróżnia się dwa rodzaje instrukcji ostrzegawczych i jeden rodzaj informacji specjalnych.
OSTRZEŻENIE: Postępowanie wbrew instrukcji grozi ciężkim wypadkiem, ze skutkiem śmiertelnym
włącznie.
UWAGA:
Postępowanie wbrew instrukcji grozi wypadkiem i uszkodzeniem maszyny, z poważnymi
skutkami włącznie.
INSTRUKCJA:
Informacje umożliwiające prawidłowe użytkowanie urządzenia.
Symbole na ilustracjach
: oznacza czynność zabronioną.
: oznacza ważne instrukcje, których należy bezwzględnie przestrzegać.
: oznacza punkt podłączenia uziemienia ochronnego.
Niebezpieczeństwo śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym (znak ten znajduje się na tabliczce
znamionowej urządzenia).
Po zapoznaniu się z niniejszym podręcznikiem przekaż go użytkownikowi klimatyzacji.
Użytkownik powinien zachować podręcznik na czas eksploatacji instalacji oraz udostępniać go osobom
zajmującym się jej utrzymaniem lub ewentualnym przeniesieniem klimatyzatorów do nowej instalacji. W razie
zmiany właściciela instalacji należy przekazać podręcznik nowemu posiadaczowi.
OSTRZEŻENIE
 W razie jakichkolwiek
 Czynności napraw i konserwacji należy
Wyłącz
nieprawidłowości (np. dziwnego
powierzać serwisowi sprzedawcy.
!
zapachu lub swądu spalenizny)
Niedbała lub samodzielna konserwacja
należy natychmiast odciąć
grozi zalaniem pomieszczenia wodą ze
urządzenie od zasilania
skroplin, a także porażeniem prądem
elektrycznego, po czym skontaktować się ze
elektrycznym i pożarem.
sprzedawcą w sprawie naprawy.
 Nie wolno wkładać palców ani innych przedmiotów do
Dalsze użytkowanie klimatyzacji w powyższym stanie
wlotu i wylotu powietrza ani do żaluzji nawiewu, gdy
grozi jej uszkodzeniem, a także śmiertelnym
klimatyzator jest włączony. Wentylator pracuje z dużą
porażeniem prądem i pożarem.
prędkością – jest bardzo niebezpieczny i grozi
wypadkiem.
 Nie należy przebywać zbyt długo w
strumieniu klimatyzowanego
powietrza ani nadmiernie
wychładzać pomieszczenia.
Mogłoby to spowodować
dyskomfort i zaszkodzić zdrowiu.

 Montaż klimatyzacji należy powierzyć
przedstawicielom sprzedawcy.
Nieprawidłowo wykonany montaż grozi zalaniem
pomieszczenia wodą ze skroplin, a także porażeniem
prądem elektrycznym i pożarem.

 Przedstawiciel sprzedawcy zadba prawidłowo o
szczelność obiegu czynnika chłodniczego.
Jeżeli klimatyzator będzie pracował w niewielkim
 Jedynie przedstawiciel sprzedawcy może
pomieszczeniu, to należy zadbać o szczelność
przeprowadzić montaż klimatyzacji lub przeniesienie
instalacji i inne środki chroniące przed uduszeniem się klimatyzatora i jego agregatu chłodniczego w nowe
w razie wycieku czynnika chłodniczego.
miejsce pracy.
Nieprawidłowo wykonany montaż grozi zalaniem
pomieszczenia wodą ze skroplin, a także porażeniem
prądem elektrycznym i pożarem.

 Klimatyzator służy wyłącznie do
klimatyzowania (ogrzewania lub
chłodzenia) powietrza wewnątrz
pomieszczeń. Nie wolno używać
instalacji klimatyzacji do innych celów,
np. schładzania magazynowanej

OSTROŻNIE!
 Jeśli klimatyzator jest używany z
innymi źródłami ciepła, pomieszczenie
wymaga częstej wymiany powietrza.
Niewystarczająca wentylacja grozi
zaduchem.
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Ostrzeżenia
 Po dłuższym czasie eksploatacji klimatyzatora należy
sprawdzić jego podstawę / zawieszenie montażowe w
poszukiwaniu uszkodzeń.
Uszkodzenia podstawy / zawieszenia montażowego
urządzenia grozi przewróceniem się lub zerwaniem ze
ściany i niebezpiecznym wypadkiem.

żywności lub procesów
technologicznych wymagających źródła
ciepła lub zimna, zwierząt, roślin,
urządzeń precyzyjnych czy dzieł sztuki.
Grozi to pogorszeniem się ich stanu.

 Nie wolno siadać na obudowie agregatu ani stawiać na
nim żadnych ciężkich przedmiotów.
Grozi to upadkiem i wypadkiem.

 Nie otwieraj wylotu powietrza agregatu.
Wentylator pod kratą wylotu powietrza
pracuje z bardzo dużą prędkością,
grożąc ciężkim wypadkiem.
 Nie otwieraj wylotu powietrza agregatu.
Wentylator pod kratą wylotu powietrza
pracuje z bardzo dużą prędkością,
grożąc ciężkim wypadkiem.

OSTROŻNIE!
 Nie otwieraj wylotu powietrza agregatu.
Wentylator pod kratą wylotu powietrza
pracuje z bardzo dużą prędkością,
grożąc ciężkim wypadkiem.
 Zwierzęta i rośliny nie powinny
znajdować się bezpośrednio w
strumieniu powietrza.
Grozi to ich zdrowiu.
 Nie wolno obsługiwać klimatyzatora
mokrymi dłońmi.
Niebezpieczeństwo śmiertelnego
porażenia prądem!

 Po dłuższym czasie eksploatacji
klimatyzatora należy sprawdzić jego
podstawę / zawieszenie montażowe w
poszukiwaniu uszkodzeń.
Uszkodzenia podstawy / zawieszenia
montażowego urządzenia grozi przewróceniem się lub
zerwaniem ze ściany i niebezpiecznym wypadkiem.
 Nie wolno siadać na obudowie agregatu
ani stawiać na nim żadnych ciężkich
przedmiotów.
Grozi to upadkiem i wypadkiem.
 Nie umieszczać jednostki spalania na
trasie przepływu powietrza z
klimatyzatora. Grozi to niepełnym
spalaniem.

 Należy używać wyłącznie
bezpieczników elektrycznych, którego
typ i znamiona określił producent.
Nie wolno zastępować bezpieczników samoróbkami z  Nie wolno używać łatwopalnych
drutu, folii aluminiowej itp. Grozi to usterką instalacji
aerozoli ani stawiać ich w pobliżu
elektrycznej i niebezpiecznym wypadkiem.
klimatyzatora – niebezpieczeństwo
pożaru!
 Klimatyzator należy czyścić
 Nie wolno otwierać klimatyzatora
wyłącznie po odłączeniu go od
podczas dezynsekcji (fumigacji)
zasilania elektrycznego aby uniknąć
gazowej przeciwko szkodnikom.
porażenia prądem i innych
Środki dezynsekcyjne są trujące i
wypadków!
mogą dostać się do wnętrza otwartego
klimatyzatora i następnie zaszkodzić
 Nie wolno myć klimatyzatora wodą.
alergikom wrażliwym na silne substancje chemiczne.
Niebezpieczeństwo porażenia
prądem!
INSTRUKCJA:
Montaż należy powierzyć sprzedawcy lub
wykwalifikowanemu wykonawcy instalacji
klimatyzacyjnych — nie wykonuj go samodzielnie! Po
zakończeniu montażu należy sprawdzić, czy instalacja
spełnia wymagania podane poniżej w instrukcji.

OSTRZEŻENIE:
Skontaktuj się ze sprzedawcą klimatyzacji, aby
uzgodnić jej montaż ze specjalistą.
Nieprawidłowo wykonany montaż grozi zalaniem
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Ostrzeżenia
pomieszczenia wodą ze skroplin, a także porażeniem
prądem elektrycznym i pożarem.

oparach.
(d) W instalacji o silnych wahaniach napięcia zasilania
elektrycznego, np. pomieszczeniach fabrycznych.
(e) W pojazdach lub statkach.
(f) W pomieszczeniach kuchennych silnie
zanieczyszczonych parującym olejem lub o wysokiej
wilgotności.
(g) W miejscach występowania oparów kwasów lub
zasad.
(h) W miejscach występowania oparów kwasów lub
zasad. Należy zachować odległość między jednostką
wewnętrzną, jednostką zewnętrzną, przewodem
zasilania klimatyzacji, przewodem sterowniczym i
rurociągami obiegu czynnika chłodniczego a
instalacjami i odbiornikami RTV, urządzeniami
nagłaśniającymi itp. równą co najmniej 1 m, aby
emisja elektromagnetyczna od klimatyzacji nie
zakłócała ich pracy.

UWAGA:
 Nie wolno montować klimatyzacji w miejscach w
których są lub mogą ulatniać się gazy łatwopalne. Ich
styczność z pracującym klimatyzatorem grozi
pożarem.
 Na dopływie zasilania elektrycznego z instalacji
budynku należy zamontować wyłącznik automatyczny
instalacyjny z bezpiecznikiem ziemnozwarciowym.
Brak takiego zabezpieczenia grozi śmiertelnie
niebezpiecznym porażeniem prądem.
 Podłącz urządzenie do uziemienia ochronnego.
Prawidłowym uziomem uziemienia ochronnego NIE
SĄ: przewody gazowe, wodociągowe, odgromowe,
czy też telefoniczne. Nieprawidłowe uziemienie
elektryczne grozi śmiertelnie niebezpiecznym
porażeniem prądem.

[Instalacja przewodów elektrycznych]
Klimatyzacja wymaga zasilania doprowadzonego z
rozdzielnicy oddzielnym przewodem.

Uziemienie
 Należy prawidłowo wykonać rurę odpływu skroplin, by
sprawnie je odprowadzała. Nieprawidłowo
zwymiarowana lub wykonana rura grozi zalewaniem
pomieszczenia.

[Hałas podczas pracy]
 Kryteria doboru prawidłowego miejsca montażu:
(a) Konstrukcja nośna podłoża mocowania
klimatyzatora musi być odpowiednio wytrzymała
względem jego masy oraz sztywna, by nie
przejmowała jego drgań i hałasu.
 (b) Gorące powietrze z wywiewu jednostki
zewnętrznej oraz hałas podczas jego pracy nie
powinny przeszkadzać osobom w otoczeniu
(np. sąsiadom).
Wylot powietrza z agregatu nie może być niczym
zasłonięty.

[Lokalizacja]
 Należy zainstalować klimatyzację w miejscu
przewiewnym i łatwo dostępnym.
Nie należy montować klimatyzacji w następujących
miejscach:
(a) W pomieszczeniach, w których używane są oleje
maszynowe lub występują opary różnych olejów.
(b) W klimacie morskim, o silnie zasolonym powietrzu.
(c) W pobliżu gorących źródeł o silnie zasiarczonych

4

Części składowe i ich przeznaczenie
Nazwy części składowych i odpowiadające im modele

Jednostka wewnętrzna
Płyta prowadząca wylotu
powietrza (kierunek
powietrza można
regulować za pomocą
przycisku regulacji
kierunku na pilocie)

Krata wlotu powietrza
Filtr powietrza (w kracie wlotu powietrza)

Instrukcje pilota YR-HBS01:
Widok zewnętrzny pilota
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Części składowe i ich przeznaczenie
Wkładanie i wymiana baterii
1. Zdjąć pokrywę baterii.
2. Włożyć 2 baterie AAA w sposób przedstawiony na ilustracji.
3. Zamontować pokrywę baterii.

Ważne:
Sterownik bezprzewodowy działa prawidłowo, gdy znajduje się nie więcej niż 7 m od odbiornika sygnałów na
urządzeniu oraz nie ma między nim i urządzeniem żadnych przeszkód.
Jeżeli w pomieszczeniu, w którym znajduje się klimatyzator, pracuje oświetlenie jarzeniowe (lampy
fluorescencyjne) ze statecznikiem elektronicznym lub klasyczne świetlówki jarzeniowe lub tez instalacja telefonu
bezprzewodowego, zasięg sterownika bezprzewodowego może zmaleć.
Jeżeli na wyświetlaczu sterownika pojawiają się wszystkie symbole lub symbole i wskazania są bardzo niewyraźne,
to baterie są bliskie wyczerpania. Należy wówczas zmienić baterie na naładowane.
Jeżeli sterownik bezprzewodowy nie pracuje prawidłowo, należy wyjąć baterie i włożyć je po kilku minutach.

Porada:
Wyjąć baterie, jeśli urządzenie nie będzie używane przez długi czas. Jeżeli po wyjęciu baterii na wyświetlaczu
pojawia się wskazania, należy nacisnąć przycisk reset.

Opis działania:
1. Podłączenie do źródła zasilania – wszystkie symbole na ekranie: Wyświetlacz przedstawia wszystkie
symbole. Po 3 kolejnych sekundach na ekranie pojawi się tylko bieżąca godzina – po pierwszym włączeniu pilota
jest to godzina 12:00 (AM). Godzinę można ustawić, pilota potwierdzi przyjęcie nowych ustawień po 10 s.
2. Przycisk ON/OFF: Naciśnij przycisk, aby włączyć klimatyzator. Po pierwszym włączeniu zasilania tryb domyślny
to SMART. Następnie będzie to ostatni tryb przed WYŁĄCZENIEM zasilania Naciśnij OFF, aby wyłączyć
urządzenie.
3. Przycisk SMART:
(1) Przycisk SMART zawsze działa, gdy sterowane urządzenie jest włączone/wyłączone.
(2) Naciśnij przycisk SMART, aby WYŁĄCZYĆ sterowane urządzenie w trybie SMART.
(3) Gdy urządzenie jest WYŁĄCZONE, przycisk SMART włącza początkowe, domyślne ustawienia trybu SMART.
Na wyświetlaczu nie ma temperatury zadanej.
(4) Gdy tryb SMART jest włączony, nacisnąć przycisk TEMP. +/-, aby wyświetlić temperaturę zadaną.
4. Przyciski COOL, HEAT i DRY:
(1) Gdy sterownik jest WŁĄCZONY, przyciski COOL, HEAT i DRY włączają odpowiadające im tryby pracy
klimatyzacji.
(2) Po włączeniu klimatyzatora za pomocą sterownika po raz pierwszy, wybór dowolnego przycisku trybu pracy
klimatyzacji wywołuje na wyświetlaczu następujące wartości temperatury i prędkości nawiewu. Parametry tak
wyświetlane mają później wartości wprowadzone ostatnio przez użytkownika.
Tryb pracy

SMART

TEMP.
początkowa

24°C

Tryb pracy

SMART

Początkowa
prędkość
nawiewu

AUTO

HEAT
COOL
(ogrzewanie) (chłodzenie)
24°C

24°C

HEAT
COOL
(ogrzewanie) (chłodzenie)
LOW (mała)

HI (duża)
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DRY
(osuszanie
powietrza)

WENTYLATOR

24°C

Pilot nie wyświetla temperatury
zadanej.

DRY
(osuszanie
powietrza)

WENTYLATOR

AUTO

LOW (mała)

Części składowe i ich przeznaczenie
5. Tryb FAN (wentylator)
(1) Gdy urządzenie jest WYŁĄCZONE, przycisk HEALTH i FRESH (nawiew świeżego powietrza) włączają tryb
NAWIEWU z małą prędkością. Na wyświetlaczu będzie widoczna odpowiednio ikona HEALTH lub FRESH.
(2) Wyświetlacz nie pokazuje temperatury w trybie FAN.
(3) Automatyczna regulacja nawiewu nie działa, gdy zmieniasz prędkość nawiewu w trybie FAN.
6. Przycisk FAN SPEED:
(1) W każdym trybie pracy oprócz trybu FAN, można wybrać prędkość nawiewu – LOW (mała), MED (średnia), HI
(duża) lub AUTO. Prędkość wybiera się przełączając ją cyklicznie w podanej kolejności.
Wybór prędkości nawiewu po kolejnym
naciśnięciu przycisku: LOW, MED, HI.
(2) Wybór trybu nawiewu TURBO (nawiew intensywny) lub QUIET (nawiew cichy): Nacisnąć przycisk TURBO – na
ekranie pojawi się
z prędkością nawiewu,
. Można opuścić tryb przyciskiem FAN SPEED. Nacisnąć
przycisk QUIET – na ekranie pojawi się
z prędkością nawiewu,
. Można opuścić tryb przyciskiem FAN
SPEED. Aby wyłączyć tryb TURBO lub QUIET, naciśnij odpowiednio przycisk TRUBO lub QUIET. Ikona
lub
odpowiednio
zniknie z wyświetlacza, zaś nawiew zacznie pracować z prędkością, przy której włączono tryb,
który wyłączyłeś.
(3) Przycisk nie działa, gdy urządzenie jest wyłączone.
7. TEMP. Przycisk +/-:
(1) Przycisk nie działa w trybie FAN.
(2) Regulacja temperatury w trybie SMART, HEAT, COOL lub DRY: 16–30°C.
(3) Nacisnąć i przytrzymać przycisk TEMP. +/- – temperatura zmieni się o jeden stopień. Dłuższe przytrzymanie
przycisku powoduje szybszą zmianę temperatury.
8. Czterokierunkowa regulacja nawiewu (działa wyłącznie z niektórymi modelami klimatyzatorów):

(1) Początkowe ustawienia po włączeniu sterownika po raz pierwszy:
SMART

HEAT
COOL
(ogrzewanie) (chłodzenie)

Czterokierunkowa regulacja
nawiewu

Widać
wszystkie

Widać
wszystkie

Widać
wszystkie

Kąt żaluzji nawiewu (SWING)

Położenie 3

Położenie 5

Położenie 3

DRY
(osuszanie WENTYLATOR
powietrza)
Widać
Widać
wszystkie
wszystkie
Położenie 3

Położenie 3

(2) Po włączeniu klimatyzatora należy nacisnąć przycisk czterostronnej regulacji nawiewu. Każde naciśnięcie
powoduje wybór następujących ustawień w podanej tu kolejności: czterostronna regulacja —> czterostronna
regulacja nawiewu nr 1 —> czterostronna regulacja nawiewu nr 2 —> czterostronna regulacja nawiewu nr 3 —>
Czterokierunkowa regulacja nawiewu nr 4 —> Czterokierunkowa symulacja czterokierunkowej regulacji nawiewu.
(3) Po naciśnięciu przycisku „czterostronna regulacja nawiewu” w celu wybrania deflektora powietrza wybrany
deflektor powietrza zacznie migać. Naciśnij przycisk regulacji żaluzji w pionie, aby ustawić położenie wybranej
żaluzji.
9. Kąt wychylenia żaluzji w pionie (SWING)

1: pozycja 1. 2: pozycja 2. 3: pozycja 3. 4: pozycja 4. 5: pozycja 5. 6: pozycja 6. (zarezerwowana)
Kolejność wyboru: Pozycja 1 → Pozycja 2 → Pozycja 3 → Pozycja 4 → Pozycja 5 → AUTO → Pozycja 1
Wychylenie swobodne: Na ekranie pojawia się kolejno 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 4 → 3 → 2 → 1.
10. Kąt wychylenia żaluzji w poziomie (SWING) (działa wyłącznie z niektórymi modelami klimatyzatorów):
Kolejność wyboru: pokazuje 34 (pozycja 1) → pokazuje 25 (pozycja 2) → pokazuje 16 (pozycja 3) → pokazuje 1
(pozycja 4) → pokazuje 2 (pozycja 5) → pokazuje 5 (pozycja 6) → pokazuje 6 (pozycja 7) → automatyczne
wychylenie żaluzji
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Automatyczne wychylenie żaluzji: Na ekranie pojawia się kolejno 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 5 → 4 → 3 → 2 → 1.

11. HEALTH AIRFLOW (nawiew komfortowy – działa wyłącznie z niektórymi modelami klimatyzatorów):
Naciśnij przycisk HEALTH AIRFLOW. Na wyświetlaczu pojawi się
. Ikony czterech żaluzji powietrza będą
włączały się po kolei, sygnalizując z której żaluzji powietrze jest nawiewane. Regulacja kąta wychylenia żaluzji
sygnalizuje tryb AUTO.
Nacisnąć ten sam przycisk ponownie, aby wyłączyć tryb HEALTH AIRFLOW.

Widać przez 1 s Widać przez 1 s Widać przez 1 s Widać przez 1 s Widać przez 1
s
12. Przycisk SLEEP (tryb pracy nocnej)
(1) Działa po włączeniu klimatyzatora.
(2) Tryb pracy nocnej działa przez 8 godzin – jego długości nie można zmienić.
(3) Nie działa w trybie FAN. Po ustawieniu długości czasu pracy klimatyzacji (TIMER ON) lub godziny rozpoczęcia
czasu, w którym klimatyzacja nie pracuje (przechodzi z TIMER ON na TIMER OFF), po włączeniu funkcji SLEEP,
po zaprogramowaniu czasu zegara funkcja SLEEP zostanie wyłączona. Po ustawieniu długości czasu pracy
klimatyzacji (TIMER ON) lub godziny rozpoczęcia czasu, w którym klimatyzacja nie pracuje (przechodzi z TIMER
ON na TIMER OFF), nie można włączyć funkcji SLEEP. Tryb SLEEP można włączyć ustawiając godzinę
rozpoczęcia czasu, w którym klimatyzacja pracuje (przechodzi z TIMER OFF na TIMER ON). Tryb TIMER OFF
anuluje tryb SLEEP, i na odwrót.
13. HEALTH:
(1) Gdy urządzenie jest włączone lub wyłączone, nacisnąć przycisk HEALTH. Na wyświetlaczu LCD pojawi się
ikona . Tryb można wyłączyć, naciskając ponownie HEALTH.
(2) Gdy urządzenie jest wyłączone, przycisk HEALTH włącza tryb FAN. Nawiew pracuje z małą prędkością
nadmuchu i w trybie HEALTH. Na wyświetlaczu LCD widać ikonę .
(3) Funkcja HEALTH pracuje bez względu na zmianę trybu pracy klimatyzatora.
(4) Jeżeli włączono funkcję HEALTH przed wyłączeniem urządzenia, to ponowne włączenie urządzenia przywraca
funkcję HEALTH.
14. ECO:
(1) Nacisnąć przycisk ECO. Na wyświetlaczu LCD pojawi się ikona
.
(2) Funkcja ECO działa w każdym trybie pracy i zmiana trybu pracy nie wyłącza jej.
(3) Jeżeli włączono funkcję ECO przed wyłączeniem urządzenia, to ponowne włączenie urządzenia przywraca
funkcję ECO.
15. Przycisk TURBO (nawiew intensywny) i QUIET (nawiew cichy):
(1) Nacisnąć przycisk TURBO. Na wyświetlaczu LCD pilota pojawi się ikona
z ikoną prędkości pracy
nawiewu
. Nacisnąć przycisk QUIET. Na wyświetlaczu pilota pojawi się ikona
z ikoną prędkości
pracy nawiewu
.
(2) Nie można włączyć funkcji TURBO i QUIET jednocześnie, włączenie jednej z nich wyłącza drugą.
(3) Przycisk SLEEP wyłącza funkcję TURBO, co oznacza, że TURBO nie może działać, gdy włączony jest tryb
SLEEP. Wyłączy się ikona
, włączy natomiast ikona
. Jeżeli działa tryb QUIET, to przycisk SLEEP jej nie
wyłącza.
(4) Funkcja działa w trybie COOL i HEAT.
(5) Zmiana trybu pracy klimatyzatora wyłącza funkcję TURBO (lub QUIET). Sterownik nie przywraca ich również po
wyłączeniu i ponownym uruchomieniu urządzenia.
16. IFP:
(1) Nacisnąć przycisk IFP. Na wyświetlaczu pojawi się ikona
i funkcja IFP zacznie pracować. Aby ją
wyłączyć, nacisnąć ponownie IFP.
(2) Nacisnąć przycisk FOLLOW/EVADE („śledzenie” i „unikanie”). Ikona
IFP w trybie śledzenia, zaś ikona

na wyświetlaczu oznacza działanie

— działanie w trybie śledzenia. Naciśnięcie przycisku po raz trzeci wyłączy
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funkcję.
(3) Jeżeli włączono funkcję śledzenia i unikania, to kąt żaluzji nawiewu powietrza będzie zmieniał się wraz z
położeniem osób w klimatyzowanym pomieszczeniu. Ikony czterokierunkowej regulacji nawiewu, regulacji żaluzji w
pionie i regulacji żaluzji w poziomie wyłączą się.
(4) Jeżeli funkcja HEALTH klimatyzatora jest włączona, to włączenie trybu śledzenia/unikania wyłączy ją. Ikony
czterokierunkowej regulacji nawiewu, regulacji żaluzji w pionie i regulacji żaluzji w poziomie wyłączą się.
17. Funkcja FRESH (działa wyłącznie z niektórymi modelami klimatyzatorów):
(1) Funkcja FRESH gdy urządzenie jest włączone lub wyłączone. Gdy klimatyzator jest wyłączony, przycisk
FRESH wywołuje ikonę
na wyświetlaczu sterownika i włącza się tryb nadmuchu z małą prędkością nawiewu.
Ponowne naciśnięcie przycisku FRESH spowoduje włączenie funkcji.
(2) Gdy funkcja FRESH działa, można włączać i wyłączać klimatyzator.
(3) Gdy funkcja FRESH działa, można zmieniać tryby pracy klimatyzatora.
18. Funkcja ogrzewania 10°C (dostępna w niektórych modelach):
Funkcja ta działa wyłącznie w trybie HEAT i nie jest przywracana po ponownym uruchomieniu klimatyzacji.
19. Funkcja HEAT (działa wyłącznie z niektórymi modelami klimatyzatorów):
(1) Gdy klimatyzacja pracuje w trybie HEAT (ogrzewania) i na wyświetlaczu LCD widać ikonę
, przycisk HEAT
włącza tryb dogrzewania powietrza. Naciśnięcie przycisku HEAT powoduje włączenie tej funkcji.
(2) Tryb klimatyzacji automatycznej nie włącza automatycznie funkcji HEAT, choć można ją włączać i wyłączać w
tym trybie.
20. TIMER (programator zegarowy):
(1) TIMER ON (praca klimatyzatora według zegara)
 Nacisnąć przycisk TIMER ON. Na wyświetlaczu zacznie miga ikona ON. Ustawić czas zegara przyciskiem
+/-, a następnie potwierdzić przyciskiem OK – jeśli przycisk OK nie zostanie naciśnięty w ciągu 10 sekund,
funkcja TIMER ON zostanie anulowana.
 Jeżeli godzina ustawiona dla TIMER ON jest taka sama, jak bieżąca godzina zegara sterownika, to ikona ON
będzie miga i trzeba będzie zmienić godzinę.
 Gdy sterownik odliczy czas zaprogramowany dla TIMER ON, funkcja wyłączy się, zaś ikona ON zniknie z
wyświetlacza.
(2) TIMER OFF (wyłączenie klimatyzatora według zegara)
 Nacisnąć przycisk TIMER OFF. Na wyświetlaczu zacznie miga ikona OFF. Ustawić czas zegara przyciskiem
+/-, a następnie potwierdzić przyciskiem OK – jeśli przycisk OK nie zostanie naciśnięty w ciągu 10 sekund,
funkcja TIMER OFF zostanie anulowana.
 Jeżeli godzina ustawiona dla TIMER ON jest taka sama, jak bieżąca godzina zegara sterownika, to ikona
OFF będzie miga i trzeba będzie zmienić godzinę.
 Gdy sterownik odliczy czas zaprogramowany dla TIMER OFF, funkcja wyłączy się, zaś ikona OFF zniknie z
wyświetlacza.
(3) TIMER ON/OFF (włączanie i wyłączanie klimatyzatora wg zegara)
 Po ustawieniu funkcji TIMER ON/OFF, pilot będzie automatycznie określał kiedy włączać i wyłączać
klimatyzator. Wówczas strzałka między ON i OFF sygnalizuje kolejność tych czynności.
 Po odliczeniu czasu włączenia (lub wyłączenia), z wyświetlacza zniknie stosowna ikona, ON lub OFF.
 Jeżeli czas TIME ON jest taka sam jak TIME OFF, to ikona OFF będzie migać przez cały czas, i wtedy
trzeba odpowiednio zmienić godziny.
 Jeżeli czas ustawiony dla TIMER ON/OFF jest taka sam, jak bieżąca godzina zegara pilota trzeba będzie
zmienić czas funkcji.
(4) Po ustawieniu czasu sterowania zegarowego pojawi się ona na wyświetlaczu, a następnie pojawi się godzina
wyświetlacza, zaś ikona ON/OFF będzie widoczna na ekranie bez migania.
21. Przycisk „+/-”:
 Jedno naciśnięcie +/- odpowiednio zwiększa lub zmniejsza wartość godziny o 1 minutę. Po naciśnięciu i
przytrzymaniu przycisku na dłużej minuty zaczną zmieniać się płynnie z dużą prędkością.
22. Przycisk CLOCK (zegar):
 Przycisk zegara włącza ikonę „Morning” lub „Afternoon”. Ikona ta miga, sygnalizując, że można ustawić
godzinę na zegarze sterownika. Ustawić godzinę, a następnie wprowadzić ustawienia przyciskiem OK.
 Działa gdy urządzenie jest włączone lub wyłączone.
23. LIGHT (podświetlenie):
 Działanie nie jest sygnalizowane na wyświetlaczu pilota. Polecenie realizowane jest przez sterownik w
klimatyzatorze.
24. RESET:
 Przycisk RESET powoduje wyłączenie i ponowne włączenie pilota.
25. LOCK (blokada):
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 Przycisk LOCK włącza blokadę przycisków pilota, i nie reagują one na naciśnięcie. Działanie blokady
sygnalizowane jest ikoną kłódki na wyświetlaczu. Aby odblokować przyciski, nacisnąć LOCK ponownie.
26. CODE (kod):
 Funkcja zarezerwowana.
27. ODPYTYWANIE
 Przetwarzanie za pomocą jednostki wewnętrznej.
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Z komentarzem [k1]: ????

Procedura montażu

Jednostka wewnętrzna

Rozwiązywanie problemów
Następujące działania nie są awarią
Słychać dźwięk płynącej
wody.

Po uruchomieniu klimatyzatora, gdy sprężarka zostanie
uruchomiona lub zatrzymana, lub gdy klimatyzator
zostanie zatrzymany, czasami słychać dźwięki. Jest to
dźwięk przepływającego czynnika chłodniczego. To
normalne zjawisko.

Słychać trzaski.

Jest to spowodowane rozszerzaniem lub kurczeniem się
tworzyw sztucznych pod wpływem temperatury.
Powietrze nawiewane przez klimatyzator czasami ma
wyraźny zapach. Zapach wynika z zapachów mebli,
farby, tytoniu wchłoniętych przez jednostkę wewnętrzną.
W trybie COOL (chłodzenie) lub DRY (osuszanie) z
jednostki może wydobywać się drobna mgiełka wodna
spowodowana wydmuchem nagle schłodzonego
powietrza wewnętrznego.

Czuć zapach.

Podczas pracy
klimatyzatora
wydobywa się z niego
biała mgiełka / para.
Klimatyzator automatycznie przełącza się w tryb FAN
(przewietrzania) podczas chłodzenia.
Klimatyzatora nie można
uruchomić natychmiast po
jego wyłączeniu.

Aby zapobiec oszronieniu wymienniku ciepła w
klimatyzatorze, urządzenie czasami przełącza się
automatycznie w tryb FAN. Po krótkim czasie
klimatyzator wraca do chłodzenia.
Wynika to z funkcji samoczynnej ochrony układu
klimatyzacji, która uniemożliwia uruchomienie
urządzenia przez 3 minuty po jego zatrzymaniu.

Klimatyzator nie włącza się?

Należy zaczekać 3 minuty.

Nie ma nawiewu powietrza lub nie można zmienić
prędkości nawiewu podczas osuszania.

W trybie DRY (osuszanie), gdy temperatura w
pomieszczeniu stanie się o ponad 2°C wyższa niż
temperatura zadana, jednostka będzie wykonywać prac
przerywaną z niską prędkością niezależnie od
ustawienia FAN (nawiew).
Z agregatu w trybie ogrzewania wydobywa się woda lub Agregat odszrania się (w trybie
para.
odszraniania).

Tryb odszraniania

Podczas ogrzewania wentylator wewnętrzny nadal
pracuje, nawet po wyłączeniu klimatyzatora.

Wentylator klimatyzatora pracuje przez pewien czas po
automatycznym wyłączeniu klimatyzatora, aby go
schłodzić.

Przed kontaktem z serwisem należy sprawdzić poniższe warunki dotyczące klimatyzatora.
Jednostka nie uruchamia się.
Czy włączono zasilanie?

Czy jest prąd w budynku?

Przełącznik zasilania nie jest
włączony.

Czy bezpiecznik przerwał obwód?

Należy natychmiast wyłączyć zasilanie
przełącznikiem zasilania i skontaktować się
ze sprzedawcą.
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Rozwiązywanie problemów
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Rozwiązywanie problemów
Niedostateczna moc chłodnicza lub grzewcza.
Ustawiono pracę klimatyzatora za
pomocą pilota.

Czy filtr powietrza
jest brudny?

Czy wlot i nawiew powietrza są
drożne?

Czy otwarto okno lub drzwi?

Czy żaluzja pozioma jest
odchylona w górę? (w trybie
ogrzewania)

Klimatyzator słabo chłodzi
Czy światło
słoneczne ma
dostęp do
pomieszczenia?

Czy w
pomieszczeniu
są źródła
ciepła?

Czy w pomieszczeniu jest dużo
ludzi?

Klimatyzator nawiewa chłodne powietrze (podczas ogrzewania)
Jeśli klimatyzator nie działa prawidłowo po sprawdzeniu powyższych
rozwiązań lub stwierdzono jeden z poniższych objawów, należy wyłączyć
klimatyzator i skontaktować się ze sprzedawcą.
1) Bezpiecznik lub wyłącznik często otwiera się.
2) Woda wycieka podczas chłodzenia lub suszenia.
3) Pojawia się nieprawidłowość działania lub nietypowy dźwięk.

Rozwiązywanie problemów
Liczba mignięć
diody LED na
PCB sterownika
klimatyzatora
LED4
LED1

WYŚWIETLACZ
CYFROWY
ODBIORNIKA
PILOTA
01

Opis usterki

Usterka czujnika temperatury
otoczenia klimatyzatora
Usterka czujnika temperatury
rurociągu czynnika
chłodniczego klimatyzatora

0

1

0

2

0

4

04

Błąd EEPROM na PCB
sterownika klimatyzatora

0

7

07

Nieprawidłowa komunikacja
między klimatyzatorami i
agregatami

10

Potencjalne przyczyny

Czujnik odłączony, uszkodzony, w
nieprawidłowym położeniu lub zwarty
Czujnik odłączony, uszkodzony, w
nieprawidłowym położeniu lub zwarty
Moduł EEPROM odłączony, uszkodzony
lub źle zaprogramowany, lub uszkodzona
jest PCB sterownika
Nieprawidłowo wykonane połączenia
przewodów między urządzeniami,
przerwanie ciągłości przewodu między
urządzeniami, nieprawidłowy adres
klimatyzatora, usterka zasilania
elektrycznego, usterka PCB sterownika, lub
awaria klimatyzatora w instalacji Maxi Split

Rozwiązywanie problemów
0

8

08

0

12

0C

0

13

0

14

Nieprawidłowa komunikacja
między pilotem przewodowym Źle wykonane połączenia, awaria pilota
(lub ODBIORNIKIEM IR) a
przewodowego lub usterka PCB sterownika
klimatyzatorem.
Silnik pompy odłączony lub źle ustawiony,
Usterka układu
przełącznik pływakowy odłączony lub źle
odprowadzania skroplin
ustawiony, lub zwora styków odłączona
Wykryto nieprawidłową wartość sygnału
Błąd sygnału zerowego
zerowego
Nieprawidłowa praca silnika
Silnik DC wentylatora odłączony lub awaria
prądu stałego wentylatora
wentylatora lub jego obwodu
klimatyzatora

Ważne:
1. Jednostka wewnętrzna może również sygnalizować alarmy o usterkach jednostki zewnętrznej w następujący
sposób:
Jeśli kod błędu to M(DECIMAL), na wyświetlaczu odbiornika IR klimatyzatora zostanie wyświetlony kod w
formacie szesnastkowym "M+20"(DECIMAL), np. jeśli kod błędu agregatu to 2, na wyświetlaczu odbiornika IR
klimatyzatora będzie migać kod błędu 16 (2→2+20=22→ zmiana wartości dziesiętnej 22 na kod szesnastkowy,
wartość 16)
Dioda 2.LED4 ma czerwony kolor na PCB sterownika klimatyzatora, zaś dioda LED1 – żółty.
3. Szczegółowe informacje o błędach i awariach agregatu opisano w części poświęconej rozwiązywaniu
problemów z tym urządzeniem.
Czyszczenie urządzenia
Odłącz klimatyzację od zasilania
elektrycznego przełącznikiem
zasilania.

Nie dotykaj urządzenia
mokrymi dłońmi.

OFF
(WYŁ.)!
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Nie czyść gorącą wodą ani lotnymi
preparatami chemicznymi.

Rozwiązywanie problemów
UWAGA: Szczegółowe informacje można uzyskać od
sprzedawcy.

Czyszczenie kraty wlotu
powietrza

Mycie filtra powietrza

(1). Otwórz kratę wlotu
(wyciągu) powietrza

 Nie wolno rozerwać wkładu filtra powietrza – dziurawy
filtr grozi usterką klimatyzatora.
 Jeśli środowisko pracy klimatyzacji jest pełne pyłu,
należy myć filtr powietrza częściej niż zwykle
(zazwyczaj dwa razy w tygodniu).

Pociągnij oba uchwyty
jednocześnie i wyciągnij je
powoli. (Zamykając kratę
czynność wykonuje się w
odwrotnej kolejności i
kierunku.)
(2). Wyjmij wkład filtra
powietrza
Patrz pkt „Wyczyść wkład
filtra powietrza”.

1. Wyjmij kratę wlotu powietrza
Spojrzeć na rys. 1, przesunąć dwa przełączniki
osadzenia pionowo, do kraty bocznej, podnieść ją o
około 45°, aby zdjąć kratkę wlotu powietrza.
Naciśnij suwaki blokady w
kierunku strzałek.

(3). Wyjmij kratę wlotu
powietrza
Uchyl kratę wlotu powietrza
pod kątem 45°, a następnie
podnieś ją do góry.
(4). Wyczyść

Uwaga
Nie wolno myć woda ciepłą
o temperaturze ponad 50°C
– grozi to odbarwieniem i
odkształceniem części.
Myj miękką szczotką z wodą
i odprowadzaj wodę.

Rys. 1

Zdejmij kratę wlotu
powietrza

2. Wyjmij filtr powietrza (rys. 2):



Dociśnij kciukiem ramkę zewnętrzną kraty wlotu
powietrza i jednocześnie lekko pociągnij krawędź dolną
siatki filtra palcem wskazującym, aby odczepić siatkę
filtra od suwaka blokady i wyjąć filtr.

Znaczne zabrudzenie
kurzem
Usuń za pomocą nadmuchu
powietrza lub nanieś
bezpośrednio rozpylony
detergent do nabłyszczania
naczyń na krata wlotu
powietrza. Pozostaw na 10
minut. Następnie umyj część
wodą.
(5). Zamontuj kratę wlotu
(wyciągu) powietrza

Rys. 2
Dolna ramka siatki
filtra

Patrz pkt 3 procedury.
(6). Zamontuj wkład filtra
powietrza
Patrz pkt „Wyczyść wkład
filtra powietrza”.
Ramka kraty wlotu
powietrza

UWAGA: Powyższe ilustracje mają charakter
orientacyjny – kieruj się faktycznym wyglądem
urządzenia.



(7). Zamontuj kratę wlotu
(wyciągu) powietrza
Patrz pkt 1 procedury.
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 Otwórz 

Procedura montażu

Jednostka wewnętrzna

Konserwacja
Przygotowanie do wyłączenia posezonowego

Pielęgnacja przed sezonem

Pielęgnacja po sezonie
Uruchom klimatyzator w
trybie FAN przy dobrej
pogodzie na około pół dnia,
aby osuszyć go całkowicie.

Sprawdź, czy wlot i wylot
powietrza klimatyzatora i
agregatu są drożne – w
przeciwnym razie urządzenia
będą pracowały mniej
wydajnie.

Wyłącz klimatyzator i odłącz
go przełącznikiem zasilania.
Klimatyzator zużywa energię
elektryczną nawet gdy nie
pracuje.
Wyczyść filtr powietrza,
klimatyzator i agregat, a
następnie przykryć
urządzenie w sposób
chroniący przed kurzem.

Zamontuj filtr powietrza, o ile jest czysty. W przeciwnym razie
istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia lub usterki od
zapylenia wnętrza urządzenia.

Aby zapobiec uszkodzeniu
sprężarki w trybie HEAT
(ogrzewanie), należy włączyć
zasilanie jego przełącznikiem na
12 godzin przed uruchomieniem
klimatyzacji. Co więcej,
przełącznik zasilania powinien
zawsze doprowadzać napięcie
do klimatyzacji podczas sezonu
jej użytkowania.
UWAGA:
Należy wyczyścić klimatyzator od wewnątrz. Należy
skontaktować się ze sprzedawcą, ponieważ wymaga to
serwisanta. Włącz klimatyzator w trybie chłodzenia i spuść
skropliny z klimatyzatora.

Niezbędne informacje dla użytkownika
Niezbędne informacje dla użytkownika
 Aby klimatyzator działał prawidłowo, należy zainstalować go zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej instrukcji.
 Należy uważać, aby nie porysować powierzchni obudowy podczas przenoszenia klimatyzatora.
 Należy zachować instrukcję montażu – będzie potrzebna do konserwacji i ewentualnego przeniesienia klimatyzatora na inne
miejsce.

 Po montażu należy używać klimatyzatora zgodnie ze specyfikacją w instrukcji obsługi.
Wskazówki dla użytkownika
Ustaw odpowiedni kierunek nawiewu powietrza.

Unikaj bezpośredniego nasłonecznienia pomieszczenia i
przebywania w strumieniu powietrza nawiewanego.

Utrzymuj właściwą temperaturę w pomieszczeniu.
Temperatury nadmierne i zbyt niskie są niekorzystne dla
zdrowia.
Ponadto spowoduje to nadmierne zużycie energii
elektrycznej.

Staraj się używać zegara sterującego w odpowiedni sposób.
Tryb TIMER umożliwia uzyskanie zadanej temperatury w
pomieszczeniu o godzinie pobudki lub powrotu do domu.

Optymalna
temperatura
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Procedura montażu

Jednostka wewnętrzna

Procedura montażu

Jednostka wewnętrzna

UWAGA:
Prawidłowy montaż wymaga uważnej lektury par. „Środki ostrożności” przed rozpoczęciem pracy. Po zakończeniu
montażu należy prawidłowo uruchomić urządzenie i przedstawić klientowi sposób jego obsługi i konserwacji.
Znaczenie ostrzeżeń i środków ostrożności:
OSTRZEŻENIE: Zlekceważenie ostrzeżenia grozi ciężkim wypadkiem ze skutkiem śmiertelnym włącznie.
UWAGA: Zlekceważenie środka ostrożności grozi wypadkiem i uszkodzeniem urządzenia.
OSTRZEŻENIE:
 Montaż wolno powierzyć wykwalifikowanym specjalistom. Nie próbuj montować urządzenia samodzielnie.
Nieprawidłowy montaż grozi zalaniem pomieszczeń skroplinami, śmiertelnym porażeniem prądem elektrycznym
oraz pożarem.
 Zamontować jednostkę zgodnie z instrukcją. Nieprawidłowy montaż grozi zalaniem pomieszczeń skroplinami,
śmiertelnym porażeniem prądem elektrycznym oraz pożarem.
 Montaż należy wykonać wyłącznie za pomocą akcesoriów i części wskazanych w instrukcji. Nieprawidłowy
montaż grozi zalaniem pomieszczeń skroplinami, śmiertelnym porażeniem prądem elektrycznym, pożarem a
także oderwaniem się i upadkiem urządzenia.
 Urządzenie należy przytwierdzić do podłoża o wystarczającej wytrzymałości. W przeciwnym razie urządzenie
może oderwać się i upaść na ziemię, co grozi wypadkiem.
 • Sposób montażu powinien zapewnić wytrzymałość mocowań w razie silnych burz, huraganów i trzęsienia
ziemi. Nieprawidłowy montaż grozi oderwaniem się i upadkiem urządzenia.
 Całość prac elektroinstalacyjnych wolno powierzyć wyłącznie elektrykowi z odpowiednimi uprawnieniami, wedle
przepisów i norm elektrotechnicznych obowiązujących w miejscu montażu klimatyzacji oraz niniejszej instrukcji.
 Urządzenie wymaga zasilania oddzielnym wyprowadzeniem z rozdzielnicy. Nieprawidłowy montaż i zbyt małe
przekroje żył zasilania grożą porażeniem prądem elektrycznym i pożarem.
 Wszystkie przewody i obwody należy wykonać w sposób bezpieczny. Przewód doprowadzenia zasilania należy
starannie przymocować i solidnie podłączyć. Przewód ani jego zaciski elektryczne nie mogą być naprężone.
Nieprawidłowy zestyk i montaż instalacji elektrycznej grożą pożarem.
 • Należy prawidłowo rozplanować przebieg przewodów zasilania łączących agregat z klimatyzatorem. Starannie
zamknij pokrywę zacisków elektrycznych, aby uniknąć niebezpieczeństwa przegrzania, porażenia prądem
elektrycznym i pożaru.
 W przypadku wycieku czynnika chłodniczego podczas montażu jednostki należy dokładnie przewietrzyć
pomieszczenie.
 Czynnik chłodniczy wystawiony na działanie wysokiej temperatury i ognia wydziela trujący gaz.
 Sprawdź stan urządzenia po zakończeniu montażu. Instalacja musi być szczelna. Czynnik chłodniczy
wystawiony na działanie wysokiej temperatury (piecyków, grzejników elektrycznych, kuchenek( i ognia wydziela
trujący gaz.
 Przed pracą na listwie zacisków elektrycznych należy odłączyć zasilanie.
UWAGA:
 Urządzenie wymaga uziemienia elektrycznego. Nie wolno uziemiać zasilania do rurociągów instalacyjnych
wodociągowych i gazowych w budynku, instalacji odgromowej ani uziemienia instalacji telefonicznej. Źle
wykonane uziemienie grozi porażeniem prądem.
 Należy zamontować bezpiecznik ziemnozwarciowy w ramach ochrony przed porażeniem prądem.
 Wykonać odpływ skroplin zgodnie z niniejszą instrukcją. Należy zaizolować rury obiegu czynnika chłodniczego
jeśli istnieje niebezpieczeństwo skraplania się wilgoci na ich powierzchni. Nieprawidłowy montaż odpływu
skroplin grozi wyciekiem wody i zalaniem mebli.
 W celu zachowania dobrego widoku lub ograniczenia zakłóceń należy zachować odstęp co najmniej 1 m od
radioodbiornika podczas montażu jednostki wewnętrznej i zewnętrznej oraz podłączania
przewodu i linii zasilającej. (Jeśli zakłócenia radiowe są szczególnie silne, należy zachować
większą odległość).
Uziemienie
 Zabrania się montażu urządzeń instalacji w niżej wymienionych miejscach:
(a) W pomieszczeniach kuchennych silnie zanieczyszczonych parującym olejem lub gazami
chemicznymi – istnieje niebezpieczeństwo degradacji elementów plastikowych urządzenia oraz zalania go.
(b) Występowania gazów żrących. Grożą one korozją rurek miedzianych i połączeń lutowanych obiegu
chłodniczego oraz wyciekiem czynnika.
(c) W zasięgu silnego promieniowania elektromagnetycznego. Grozi ono nieprawidłową pracą układu
15
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sterowania klimatyzacją.
(d) Występowania gazów łatwopalnych, zanieczyszczeń i substancji lotnych (rozcieńczalników i benzyny).
Grożą one pożarem.
 Montaż mocowań urządzenia wykonać zgodnie z dołączonym szablonem kartonowym.
Środki ostrożności dla instalatora
Należy koniecznie zademonstrować użytkownikowi sposób obsługi klimatyzacji.
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PRZYGOTOWANIA DO MONTAŻU (Nie wyrzucaj żadnych akcesoriów przed zakończeniem montażu!)
 Ustal, jak przenieść urządzenie na miejsce jego montażu.
 Rozpakuj urządzenie dopiero na miejscu montażu.
 Jeżeli trzeba rozpakować je wcześniej, należy zabezpieczyć je przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniami.
WYBÓR MIEJSCA MONTAŻU
(1) Miejsce montażu uzgadnia się z klientem, przy czym powinno spełniać następujące wymagania:
 Powinno zapewniać prawidłowy rozpływ powietrza nawiewanego.
 Nie powinno blokować nawiewów powietrza.
 Powinno gwarantować sprawne odprowadzanie skroplin.
 Nośność powinna odpowiadać obciążeniu od urządzenia.
 Strop sufitowy nie może być silnie nachylony w miejscu montażu.
 Miejsce po montażu urządzenia musi umożliwiać swobodny dostęp podczas obsługi technicznej.
 Miejsce montażu nie wymaga rurociągów między agregatem i klimatyzatorami o długości przekraczającej maksymalną dla
instalacji. (Patrz instrukcja montażu agregatu.)

 Agregat, klimatyzatory, ich przewody zasilania oraz przewody sterownicze między klimatyzatorami biegną co najmniej 1 m
od odbiorników i instalacji RTV. Odstęp ten powinien chronić przed zakłóceniami odbioru. (W niektórych przypadkach
odstęp musi być większy niż 1 m, zwłaszcza gdy sygnały radiowe są silne.)

(2) Wysokość sufitu

Wysokość montażu klimatyzatora nad podłogą wynosi 2,5–3 m. (Patrz instrukcja montażu i regulacji panelu ozdobnego.)

(3) Zamontować kotwy zawieszenia klimatyzatora.

Podłoże, na którym są montowane, musi znieść obciążenie od urządzenia. W przeciwnym razie należy wykonać
podkonstrukcję nośną odpowiedniego typu. (Rozstaw otworów przedstawiono na kartonowym szablonie. W razie
dodatkowego zbrojenia podłoża montażowego, zachowaj rozstaw otworów pod kotwy przedstawiony na szablonie.)

(4) Wybór miejsca montażu agregatu
Miejsce montażu urządzenia powinno odpowiadać wymaganiom użytkownika oraz poniższym warunkom:

 Mieć wystarczającą nośność by utrzymać bezpiecznie ciężar urządzenia i gwarantować jego prawidłową wentylację.
 Miejsce musi leżeć z dala od bezpośredniego oddziaływania źródeł ciepła.
 Miejsce musi umożliwiać sprawny odpływ skroplin. Otwory wykonane w murach powinny być szczelne i umożliwiać odpływ






skroplin.
Hałas i ciepło wytwarzane przez agregat nie powinny być uciążliwe dla otoczenia.
Miejsce musi chronić urządzenie przed zasypaniem śniegiem w warunkach zimowych.
Wlot i wylot powietrza nie mogą być zasłonięte i muszą być oddalone od przeszkód.
Wylot powietrza z urządzenia nie może mieszać się z powietrzem zasysanym przez agregat.
Podłoże musi umożliwić przytwierdzenie wszystkich czterech punktów podparcia, a wysokość wolnej przestrzeni nad
urządzeniem musi wynosić co najmniej 1 m.
W miejscu montażu musi być swobodny dostęp do agregatu celem jego konserwacji i napraw.
W przypadku montażu szeregu agregatów, odstępy między nimi należy dobrać tak, aby nie czerpały gorącego powietrza
wywiewanego przez agregaty sąsiednie.
Nie wolno stawiać agregatu na cokole lub ramie nośnej o konstrukcji prowizorycznej (np. zawieszając urządzenie na siatce
ogrodzeniowej).
Jeśli agregat instalowany jest na frontonie wychodzącym na ulicę, należy zamontować go przynajmniej na wysokości 2,5 m
nad ziemią.

Więcej niż 2500 nad podłożem







Wylot

Strona ssawna

Wylot

Wymiary miejsca montażu [mm]

Model
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Przygotowanie przed montażem

950 (płyta ozdobna)

890 (otwór w suficie)

850 (klimatyzator)

765 (rozstaw kotew zawieszenia)

(1) Relacje umiejscowienia między otworem w suficie a śrubą zawieszenia

765 (rozstaw kotew zawieszenia)
850 (klimatyzator)
890 (otwór w suficie)
950 (płyta ozdobna)
Wspornik
zawieszenia

Sufit

Płyta ozdobna
Odległość między klimatyzatorem i
sufitem ≤ 20
Zakład między sufitem i płytą ozdobną ≤ 30

Odległość między
klimatyzatorem i sufitem
≤ 20

Model

Zakład między sufitem i
płytą ozdobną ≤ 30

Ważne:
Płyta ozdobna powinna zakrywać krawędzie otworu z zakładem min. 30 mm na powierzchni sufitu. Odległość
klimatyzatora do powierzchni sufitu nie większa niż 20 mm. Jeśli odległość jest większa niż 20 mm, należy
zaizolować przerwę
lub przebudować sufit.
(2) Przed montażem należy przygotować wszystkie
rury (czynników chłodniczych i odpływu skroplin),
podłączane do jednostki wewnętrznej, aby mogły
zostać podłączone do jednostki wewnętrznej
natychmiast po montażu.
(3) Zamontować śruby podwieszenia.
 W przypadku stropu już gotowego, należy użyć
śrub z kotwami (kołkami rozporowymi). W
przypadku montażu instalacji w nowo
projektowanym obiekcie, w stropie należy zalać
kotwy pod montaż śrub zawieszenia. Wyznacz
odpowiednią wysokość przestrzeni nad sufitem
podwieszanym (do wysokości stropu).

Przykład montażu
Strop sufitu

Kołek
rozporowy

Nakrętka przedłużana lub mufa
gwintowana
Śruba zawieszenia M10
Sufit

Ważne: Powyższe elementy nie są w komplecie z
urządzeniem.
Średnica śrub kotew zawieszenia: M10.
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Montaż klimatyzatora
Kolejność montażu pod nowym sufitem: (1)(2)(3)(4)(5)(6)
Kolejność montażu pod nowym sufitem: (1)(3)(4)(5)
(1) Montaż tymczasowy jednostki wewnętrznej
• Wstawić wsporniki zawieszenia do śrub
zawieszenia. Przymocować wsporniki nakrętkami z
podkładkami na wierzchu i pod spodem wieszaków.
Płyta montażowa pod podkładki (nie w komplecie z
urządzeniem) utrzymuje podkładki na odpowiednią
szerokość.

Nakrętka (nie w kpl.)
Podkładka (nie w kpl.)

Wspornik

<Przygotowanie sufitu>
(2) Wyregulować jednostki do odpowiednich miejsc
montażu. Patrz (3) „Przygotowania do montażu”.

Przykręcić (na 2
nakrętki)
[zabezpieczony
wieszak]

Wsuń
Płyta montażowa pod
podkładki (nie w kpl.)

(3) Prawidłowe wypoziomowanie jednostek
klimatyzatorów.
• Klimatyzator ma wbudowaną pompkę skroplin z
czujnikiem pływakowym poziomu. Wypoziomowanie
należy sprawdzić za pomocą poziomnicy lub
przejrzystej rurki z polietylenu, napełnionej wodą.

[zabezpieczyć podkładkę]

Uwaga: jeśli urządzenie jest nachylone w kierunku
przeciwnym do odpływu skroplin, przełącznik
pływakowy może działać nieprawidłowo, co grozi
przelewaniem się skroplin poza klimatyzator.
Wypoziomuj

(4) Wyciągnąć oryginalna płytę montażową, która
zapobiega wypadnięciu podkładki i dokręceniu
nakrętek.

Rurka
polietylenowa

(5) Usunąć karton montażowy.

Montaż rur odpływu skroplin
(1) Zamontować rurę odpływu skroplin
 Średnica rury odpływu skroplin powinna być co najmniej równa średnicy króćca odpływu skroplin (Rura
polietylenowa (PE) o średnicy wewnętrznej 25 mm i zewnętrznej 32 mm)
 Rura odpływu skroplin powinna być jak najkrótsza i biec od urządzenia ze spadkiem co najmniej 1/100, bez
załamań grożących zatorami.
 Jeśli nie można poprowadzić rury z odpowiednim spadkiem, należy zainstalować rurę podnoszącą skropliny.
 Rozstaw zawieszeń rury odpływu skroplin nie powinien przekraczać 1–1,5m, aby nie załamywała się w dół.

1–1,5 m

Spadek powyżej
1/100

ŹLE

DOBRZE

Zamontować wąż odpływu skroplin z opaską zaciskową.
Wsunąć wąż odpływu skroplin w rurę skroplin aż po miejsce oznaczone białą taśmą. Następnie dokręcić opaskę.
19
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Zaizolować wąż odpływu skroplin rurą izolacyjną i przymocować izolację taśmą montażową. Zaizolować cały
odcinek węża odpływu skroplin biegnący wewnątrz pomieszczenia.
Rura izolacyjna duża
(w kpl.)

Opaska
Opaska
(w kpl.)
Wąż odpływu skroplin

Taśma (biała)

> 4 mm

<Środki ostrożności wobec rury podnoszącej skropliny>
Zamontować rurę podnoszącą skropliny w jak najniższym punkcie.
Rura podnosząca skropliny musi biec prostopadle do klimatyzatora i znajdować się nie dalej niż 300 mm od jego
króćca.
≤ 300mm

1–1,5 m

Wspornik

Wąż odpływu skroplin
< 500

< 75

Rura podniesienia
odpływu skroplin

> 1000mm

Wąż odpływu skroplin

Opaska

Ważne:
 Spadek dodatkowej rury przedłużającej odpływ skroplin nie może mieć wysokości większej niż 75 mm, aby nie
obciążać nadmiernie króćca odpływu skroplin.
 Jeśli wykonuje się odpływ skroplin z kilku klimatyzatorów, należy podłączyć je w poniższy sposób.

>100
mm

Rura kolektora
skroplin z
doprowadzeniami
trójnikami

Wielkość rury kolektora skroplin powinna umożliwić sprawny odpływ ze wszystkich podłączonych do niej urządzeń.
(2) Po zakończeniu montażu sprawdzić odpływ skroplin.
 Sprawdź odpływ skroplin wlewając 1,2 litra wody od strony kraty wlotu powietrza do klimatyzatora lub przez jego
rewizję.
Instrukcja montażu wbudowanej centrali klimatyzacyjnej
1. Przygotowanie do montażu
Ostrzeżenie
Połóż wyjętą z opakowania płytę ozdobną na czymś miękkim, aby nie
porysowała się.
Sprawdź, czy w komplecie są poniższe akcesoria:

Śruby (M5*25): 4.

Uszczelki: 4

Podłącz do zacisków elektrycznych przewód zasilający oraz przewód sygnałowy między klimatyzatorem i
agregatem w następujący sposób:
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Listwa
zaciskowa
agregatu

Zasilanie:
380–415 V, 3N~
50/60 HZ
Listwa
zaciskowa
klimatyzatora

Modele z zasilaniem 3-fazowym:
1U160S2SP1FB
Przewód zasilania: H05RN-F 5G 2,5 mm 2.
Przewód sygnalizacyjny między klimatyzatorem i
agregatem:
H05RN-F 4G 2,5 mm2.
Instrukcja podłączania pilota przewodowego
Uwaga! Wszystkie poniższe czynności wolno wykonywać po odłączeniu urządzeń od źródła napięcia.
A. Podłączenie 1 pilota przewodowego do 1
klimatyzatora
Kasetonowy

B: Podłączenie 2 pilotów przewodowych do 1 klimatyzatora
Kasetonowy

Sterownik
przewodow
y

Sterownik
przewodow
y

Sterownik
przewodow
y

C. Podłączenie 1 pilota przewodowego do WIELU klimatyzatorów
Podłączanie pilota przewodowego do klimatyzatora kasetonowego
Krok 1: Podłączenie: (1) klimatyzatora (będzie urządzeniem głównym) bezpośrednio do pilota),
(2) klimatyzatora głównego do podrzędnego mu w układzie sterowania i (3) pierwszego podrzędnego klimatyzatora
do kolejnego wykonuje się do tych samych zacisków na każdym z klimatyzatorów.
Układ połączeń przewodowych opisano poniżej. Można w ten sposób podłączyć maksymalnie 16 klimatyzatorów
pokojowych.
Kasetonowy
nr 1

Kasetonowy
nr 2

Kasetonowy
nr n

Kasetonowy
nr 15

Kasetonowy
nr 16

Sterownik
przewodowy

Ważne:
1) Ekrany przewodu sterowniczego i należy połączyć w układzie łańcuchowym od pierwszego (nadrzędnego
klimatyzatora) do ostatniego klimatyzatora.
2) Ekran przewodu sterowniczego należy uziemić na końcu – po stronie ostatniego klimatyzatora podrzędnego w
łańcuchu.
Step2
Skonfiguruj klimatyzator za pomocą mikroprzełączników BM3 w poniższy sposób:

Adres pilota
przewodowego
Główny klimatyzator
wewnętrzny
Klimatyzator podrzędny 1
Klimatyzator podrzędny 2
Klimatyzator podrzędny 3

BM3-8

BM3-7

BM3-6

BM3-5

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
1
1

1
0
1
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Klimatyzator podrzędny 4
Klimatyzator podrzędny 5
Klimatyzator podrzędny 6
Klimatyzator podrzędny 7
Klimatyzator podrzędny 8
Klimatyzator podrzędny 9
Klimatyzator podrzędny
10
Klimatyzator podrzędny
11
Klimatyzator podrzędny
12
Klimatyzator podrzędny
13
Klimatyzator podrzędny
14
Klimatyzator podrzędny
15
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0
0
0
0
1
1

1
1
1
1
0
0

0
0
1
1
0
0

0
1
0
1
0
1

1

0

1

0

1

0

1

1

1

1

0

0

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

„1” oznacza położenie włączone (zwarte), „0” – położenie wyłączone (rozwarte).
Ważne:
Krok nr 1, 2 i 3 wolno wykonać po odłączeniu napięcia zasilania od urządzeń.
Zaciski dopływu zasilania L1 i L2 wszystkich agregatów należy podłączyć do przewodów w tym samym porządku.
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1.Instalacja
(1) Sprawdzenie pozycji zawieszenia jednostki
Sprawdź, czy wsporniki zawieszenia klimatyzatora
znajdują się ok. 130 mm powyżej powierzchni sufitu
podwieszanego. Szczegółowe informacje podano w
instrukcji montażu i konserwacji klimatyzatora.
(2) Demontaż kraty wlotu powietrza
Otwórz kratę wlotu powietrza i ustaw ją pod kątem 45°
do płyty ozdobnej. Zdemontuj kratę wlotu powietrza w
sposób pokazany na poniższym rysunku.
Kątownik ozdobny

Jednostka
wewnętrzna
Rura spustowa

Rura czynnika
chłodniczego

Obudowa

2 zatrzaski
druciane

Płyta ozdobna

Krok 3:
Delikatnie
dociśnij kratę
wylotu
powietrza w
kierunku
przedstawion
ym strzałką.

Krok 2:
Otwórz kratę
wlotu
(wyciągu)
powietrza
odchylając ją
pod kątem
45° do płyty
ozdobnej.
Krata wlotu
powietrza

Krok 1: Przesuń oba zatrzaski
w kierunku wskazanym
strzałkami.

Płyta ozdobna

4 śruby M5x25 (z
uszczelkami)

5) Podczas dokręcania czterech (4) śrub należy
upewnić się, że nie ma luzu między gniazdem
montażowym płyty po stronie jednostki wewnętrznej i
gniazdem montażowym płyty po stronie płyty. Śruby
należy dociągnąć do końca (patrz „*” na ilustracji). Luz
w tym miejscu grozi przedmuchem powietrza i
wyciekiem skroplin na zewnątrz płyty czołowej.

(3) Montaż płyty
1) Zdemontuj cztery (4) kątowe płyty zdobne. Sposób
demontażu: Zwolnij zatrzaski złącz kątowej płyty
ozdobnej w kolejności
, w sposób pokazany na
poniższym rysunku. Kierunek podważania zilustrowano
strzałkami. Następnie ściągnij narożnik.

Gniazdo
montażowe płyty
(strona jednostki
wewnętrznej)

Sufit
Zatrzask
Płyta
ozdobna

Gniazdo
montażow
e płyty
(strona
płyty)

Ostrożnie:
 Nieprawidłowo dokręcone śruby grożą usterkami
zilustrowanymi poniżej.

Zatrzask
Zatrzask

Nieszczelność
Zatrzask

2) Wyciągnij dwa (2) haki w kształcie litery U z jednostki
wewnętrznej od dołu.
3) Wyreguluj kierunek płyty, aby wyrównać bok kąta z
napisem „Pipe side” (Strona rury) z rurą czynnika
jednostki wewnętrznej i bok kąta z napisem „Drain side”
(Strona odpływu skroplin) ze stroną odpływu skroplin
jednostki wewnętrznej. Zaczep oba haczyki przy
wewnętrznej krawędzi panelu o 2 zatrzaski druciane
wewnątrz klimatyzatora.
4) Na koniec przymocuj płytę do jednostki wewnętrznej
przy użyciu śrub (M5*25) i uszczelek dostarczonych z
jednostką.
Ostrożnie: Należy zamontować wspomniane uszczelki
albo panel spadnie z klimatyzatora.

Brud od kurzu
wydmuchiwanego
na sufit

Skropliny / woda kapiące z
klimatyzatora

 Jeśli po dokręceniu śrub płyta ozdobna nie przylega
dobrze do powierzchni sufitu, należy odpowiednio
unieść klimatyzator na kotwach zawieszenia.

Luz jest
niedopusz
czalny

Można wyregulować wysokość zawieszenia całego
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klimatyzatora poprzez otwór pod narożnikiem płyty
ozdobnej, o ile nie wpłynie to na wypoziomowanie
klimatyzatora i spadek rury odpływu skroplin. Należy
wyregulować wysokość zawieszenia zachowując
wypoziomowanie klimatyzatora – w przeciwnym razie
istnieje bardzo duże ryzyko wylewania się skroplin z
urządzenia.

8) Montaż kraty wlotu powietrza.
Zamontuj kratę wlotu powietrza wykonując czynności
demontażu w odwrotnej kolejności.
Informacja orientacyjna
Sposób zdejmowania narożników z płyty ozdobnej po
zakończeniu jej montażu:
1) Wprowadzić śrubokręt prosty do karbu . Delikatnie
obracając śrubokręt w dół podważ narożnik panelu
ozdobnego, po czym poruszaj śrubokrętem w górę i w
dół, aby odczepić podważaną część.
2) W ten sam sposób należy poważyć narożnik w
wycięciach
i
.
3) Zdjąć kątową płytę ozdobną ręcznie.

 Nie obracaj żaluzji nawiewu powietrza dłonią – grozi
to uszkodzeniem mechanizmu.
6) Połączenie płyty ozdobnej Podłącz złączkę czarnego
przewodu wychodzącego z płyty do złączki czarnego
przewodu na korpusie klimatyzatora.
Jednostka
wewnętrzn
a

Złączka
Złączka po stronie płyty

Śrubokręt płaski
Płyta
ozdobna

Złączka
Złączka po stronie
klimatyzatora

Kątownik płyty
ozdobnej

7) Po zakończeniu montażu płyty należy zamontować
cztery (4) kątowe płyty ozdobne.
 Zawieś pasek zabezpieczający narożnika wewnątrz
jego gniazda w płycie ozdobnej jak na ilustracji.
 Przymocuj narożnik na zatrzaski w płycie ozdobnej.
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Rozruch próbny
Zakres kontroli
1. Jednostka wewnętrzna
 Sprawdź, czy każdy przycisk pilota działa prawidłowo.
 Sprawdź, czy każdy wskaźnik świetlny włącza się prawidłowo.
 Sprawdź, żaluzje nawiewu powietrza pracują prawidłowo.
 Sprawdź, czy skropliny odpływają sprawnie z urządzenia.
2. Jednostka zewnętrzna
 Czy podczas pracy występują nieprawidłowe dźwięki i drgania?
 Sprawdź, czy powietrze wywiewane z agregatu, hałas jego pracy i odpływ skroplin nie są uciążliwe dla otoczenia.
 Sprawdź, czy czynnik chłodniczy nie ucieka w postaci gazu.
Informacje dla użytkownika
Przekaż użytkownikowi klimatyzacji następujące informacje opisane w instrukcji obsługi:
(1) Uruchamianie i zatrzymywanie, przełączanie trybu, regulację temperatury, obsługę timera, przełączanie
przepływu powietrza i inne funkcje zdalnego sterowania.
(2) Demontaż i czyszczenie filtra powietrza oraz obsługę żaluzji powietrza.
(3) Przekazać instrukcję obsługi i montażu klientowi.

Rozruch próbny

OSTROŻNIE!
URZĄDZENIE WŁĄCZA SIĘ NATYCHMIAST PO DOPROWADZENIU DO NIEGO NAPIĘCIA
ELEKTRYCZNEGO. NALEŻY URZĄDZENIE WYŁĄCZYĆ PRZED ODŁĄCZENIEM GO OD ŹRÓDŁA NAPIĘCIA
ELEKTRYCZNEGO.
• Urządzenie automatycznie wznawia pracę, gdy zostanie podłączone do źródła zasilania elektrycznego po jego
nieoczekiwanym przerwaniu.

1. Przygotowania do rozruchu próbnego (dotyczy wszystkich modeli pomp ciepła)
Włącz zasilanie klimatyzacji wyłącznikiem instalacyjnym przynajmniej na 12 godzin przed jej uruchomieniem, aby
rozgrzał się karter sprężarki czynnika chłodniczego.
2. Rozruch próbny
Uruchom klimatyzację na 30 minut. W międzyczasie sprawdź, co następuje:
 Ciśnienie strony ssawnej czynnika chłodniczego na króćcu kontrolnym zaworu serwisowego czynnika gazowego
(rozprężonego).
 Ciśnienie strony tłocznej na króćcu kontrolnym przewodu tłocznego za sprężarką.
 Różnicę temperatury między powietrzem nawiewanym przez klimatyzator i powietrzem przez niego czerpanym z
pomieszczenia.

Zmiana miejsca montażu i ostateczna utylizacja
klimatyzatora
 Jeśli użytkownik chce zainstalować klimatyzator w innym miejscu, powinien skontaktować się ze sprzedawcą aby
zlecić demontaż, przeniesienie i montaż urządzenia.
 Surowce i materiały z których wykonano klimatyzator zawierają miedź, rtęć, chrom 6-wartościowy,
polibromowane bifenole i etery polibromowanego difenolu w ilościach nie większych niż 0,1% (wagowo) oraz
kadm w ilości nie większej niż 0,01% (wagowo).
 Przed przekazaniem klimatyzacji do złomowania, jej przeniesieniem, zmianą położenia lub naprawą należy
spuścić cały czynnik chłodniczy z jej obiegu. Zużyte urządzenia klimatyzacyjne należy przekazywać do utylizacji
wyłącznie specjalistycznym zakładom.
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