
Please read this operation manual before using the air conditioner.
Keep this operation manual for future reference
This appliance is filled with R32.
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Porada:

W zale no ci od zakupionego modelu, kratka wlotu mo e si
ró ni si w rzeczywisto ci od tej pokazanej w instrukcji obs ugi.
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Wy wietlacz

    Odbiornik sygna u z pilota (urz dzenie wydaje sygna
d wi kowy po otrzymaniu sygna u z pilota).

    Wska nik trybu pracy (zapala si , gdy spr arka pracuje).
. Wy wietlacz temperatury pomieszczenia (po otrzymaniu
sygna u z pilota wy wietla ustawion temperatur ).
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Filtr powietrza 
(wbudowany) 

Kontrolka 
bezpiecze�

stwa 

Wlot Wy�wietlacz
(wewn�trz)

  
Kratka 
wlotu

Wylot

Klapa pozioma
(regulacja nawiewu powietrza góra-dó .
Zabroniona r�czna regulacja)

Prowadnice 
pionowe (regulacja 
nawiewu powietrza 
na boki prawo-lewo) 
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Praca nocna SLEEP

Praca w trybie TURBO lub w trybie
cichym QUIET
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Praca w trybie zegarowym TIMER
CE
Klimat: T1 Napi cie: 230V

2014/35/UE
2014/30/UE

ROHS

WEEE

Tryb zdrowotny 

0.5h 0.5h 0.5h 0.5h

.

5.
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R32
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Monta jednostki wewn trznej

Narz dzia konieczne do monta u

Wkr tarka Klucz dynamometryczny
Obc )mm62,mm22,mm71(ig
Brzeszczot do metalu Obcinak do rur
Wiert o ze widrem rdzeniowym Obcinak do rur
Klucz szcz kowy jednostronny Narz dzie do rozszerzania rur

(17, 19 i 26 mm) Nó
Wykrywacz wycieku gazu lub Miarka

roztwór myd a w wodzie Rozwiertak

Wybór miejsca do monta u

Miejsce odporne i wytrzyma e, bez wibracji, gdzie korpus urz dzenia b dzie
odpowiednio wsparty.

Miejsce z daleka od róde ciep a lub pary, gdzie otwory wylotowe i wlotowe
nie b d blokowane.

Miejsce atwe w osuszaniu, gdzie rury b dzie mo na pod czy do jednostki
zewn trznej.

Miejsce, gdzie powietrze mo na rozprowadza po ca o ci pomieszczenia.
Miejsce, gdzie niedaleko znajduje si ród o pr du z odpowiedni

przestrzeni wokó .
Miejsce w odleg o ci 1m od odbiorników telewizyjnych, radiowych, urz dze

bezprzewodowych i wietlówek.
W sytuacji zamontowania pilota do ciany miejsce, gdzie jednostka

wewn trzna b dzie odbiera sygna y z pilota, gdy pal si wietlówki.

ród o pr du

Przed pod czeniem urz dzenia do ród a pr du nale y sprawdzi napi cie.
Napi cie pr du musi odpowiada informacjom na tabliczce.
Wymagany wy czny obwód oddzia owy zasilania.
Zasilanie powinno znajdowa si w takiej odleg o ci, aby si ga do niego

kabel. Zabrania si wyd u a kabel tn c go na kawa ki.

Cz ci

Pilot (1) Przewód odprowadzaj cy skropliny

Baterie R-03 (2)

P yta monta owa (1)

Rysunek monta u jednostki wewn trznej

W tych modelach stosuje si czynnik ch odniczy R32 niezawieraj cy fluorow glowodoru (HFC)

powy ej 15 cm

powy ej 10 cm

powy ej 10 cm

Nale y zwróci uwag na
unoszenie si przewodu
dp ywowego

Odleg o mi dzy jednostk wewn trzn a pod og powinna wynosi co najmniej 2 m. Powy sze rysunki zamieszczono jedynie informacyjnie i

mog one nie odpowiada w pe ni zakupionemu modelowi produktu.

Filtr powietrza (dodatkowy) (1)



Monta jednostki wewn trznej

1 Mocowanie p t monta owe i poz c a otworu w cianie

Gd na pierw zamocowano p t monta ow

1. Przeprowadzi odpowiednie poziomowanie p t montu ce do
zamocowania do cian w oparciu o s siadu ce kolumn lub nadpro a, a
nast pnie zamocowa p t t mczasowo edn m stalow m gwo dziem.
2. Upewni si ponownie co do odpowiedniego w poziomowania p t
zawiesza c link z odwa nikiem z rodka p t , a nast pnie zamocowa
dobrze p t do czon mi gwo dziami stalow mi.
3. Znale lokalizac otworu A/C za pomoc miarki.

Gd p t monta ow zamocowano do boczne belki i nadpro a

Zamocowa do belki boczne i nadpro a sz n mocowa , niedo czon do
zestawu, a nast pnie dokr p t do sz n .

Ab odnale poz c otworu A, nale zapozna si z sekc pow e .

2 W konanie otworu w cianie i dopasowanie os on ma otw r
rur

Zrobi otw r o rednic 60 mm, lekko opada c do zewn trz cian .
Zamocowa os on otworu rur i zaszpachlowa po monta u

Grubo cian

(Przekr otworu w cianie) Rura do ruroci gu

3 Instalac a ednostki wewn trzne

R sunek rur

[ Ruroci g do t u ]
Poci gn rur i w odp wow , a nast pnie prz mocowa e za pomoc

ta m kle ce .
[Ruroci g w lewo ••do t u w lewo ]

W prz padku lewostronnego monta u ruroci gu, za pomoc obc g w
odci za lepk odpowiedni dla monta u lewostronnego.

W prz padku lewostronnego monta u ruroci gu z ukierunkowaniem do t u,
nale w gi rur zgodnie z kierunkiem po o enia ruroci gu do oznaczenia w
postaci otworu dla monta u lewostronnego, co est zaznaczone na materiale
izolac n m.
1. W odp wow umie ci w szczelinie materia u izolac nego ednostki
wewn trzne .
2. Umie ci wewn trzno/zewn trzn kabel elektr czn z t lne stron ednostki
wewn trzne i w ci gn go z przodu, a nast pnie pod cz .
3. Prz d uszczelki ko nierzowe posmarowa warstw ole u ch odniczego i
po cz rur .
Mie sce czenia cis e okr materia em izolac n m i dobrze umocowa za
pomoc ta m kle ce .

Wewn trzno/zewn trzn kabel elektr czn i w odprowadza c skroplin
musz b po czone z instalac ch odnicz za pomoc ta m ochronne .
[ Ruroci g ustawion w inn m kierunku ]

Za pomoc obc g w odci za lepk odpowiedni dla w branego t pu
monta u, a nast pnie w gi rur zgodnie z kierunkiem po o enia ruroci gu
do oznaczenia w postaci otworu ciennego. Podczas w ginania nale
uwa a , eb nie po ama rur.

Na pierw pod cz wewn trzno/zewn trzn kabel elektr czn , a nast pnie
w ci gn pod czon do izolac i, a zw aszcza cz pod czenia.

Mocowanie korpusu ednostki wewn trzne

Zawiesi pewnie ednostk wewn trzn na
g rn ch w ci ciach p t monta owe . Porusza
korpusem urz dzenia w obie stron , ab sprawdzi
ego bezpieczne zamocowanie.

Ab zamocowa korpus na p cie monta owe ,
urz dzenie nale podnie od spodu na ukos, a
nast pnie umie ci e w poz c i poziome .

Zde mowanie korpusu ednostki wewn trzne

Ab zd ednostk wewn trzn , nale r kami unie korpus, ab zszed z
zaczepu, a nast pnie podnie od spodu i w sun na zewn trz, a do
momentu zd cia go z p t monta owe .

zaczep p ta monta owa

4 Pod czenie wewn trzno/zewn trznego kabla elektr cznego

Usuwanie os on z przewodu

Usun os on z prz cza po w praw m doln m rogu ednostki wewn trzne ,
a nast pnie zd os on przewodu, odkr ca c rub .

tw r w cianie

Strona wewn trzna Strona zewn trzna

p ta monta owa
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A=170mm C=130mm B=Ø60mm

D=47mm

A=222mm C=165mm B=Ø60mm

B=Ø60mm

B=Ø60mm

D=41.5mm D=41.5mm

A=218mm C=151mm
B=Ø60mmB=Ø60mm

D=38.5mm D=38.5mm

9K/12K

18K

24K

D=47mm
(20/25/35)

(50)

(71)

Ø60mm



Pod czenie kabla po zamontowaniu jednostki
wewn trznej

1. Z zewn trznej strony pomieszczenia umie ci kabel po lewej stronie otworu
w cianie, w którym ju znajduje si rura.
2. Wyci gn kabel z przodu i pod czy go, tworz c p tl .

Pod czenie kabla przed zamontowaniem jednostki
wewn trznej

Umie ci kabel z tylnej strony jednostki, a nast pnie przeci gn cdo przodu.
Poluzowa ruby i umie ci ca kowicie ko cówki kabla w skrzynce przy cza,

a nast pnie przykr ci ruby.
Lekko poci gn kabel, aby si upewni , cze zosta w a ciwie umieszczony i
przykr cony.
Po pod czeniu nie wolno zapomnie o umocowaniu pod czonego kabla za
pomoc os ony izolacyjnej.

Jednostka

wewn trzna

Do jednostki zewn trznej

Uwaga:
Podczas pod czania kabla nale y dok adnie upewni si co do numeru
przy cza w jednostce wewn trznej i zewn trznej. Je eli okablowanie nie jest
w a ciwe, nie mo na przeprowadzi odpowiednich czynno ci, gdy mo e to
skutkowa uszkodzeniem.

Pod czanie przewodów 4G 1.0 mm2

1. Je eli przewód zasilaj cy jest uszkodzony, musi zosta wymieniony przez
producenta. autoryzowany serwis lub wykwalifikowan osob . Typ przewodu

cz cego: H07RN- F.
2.W przepadku uszkodzenia si bezpiecznika, nale y wymieni go innym typu
T.3.15A/250VAC do zastosowa wewn trznych. akapit 3.Metoda
okablowania powinna b zgodna z miejscowymi normami.
4. Po instalacji wtyczka zasilania powinna by atwo dost pna.
5. Wy cznik powinien przy czony do sta ej instalacji elektrycznej. Powinien
by zastosowany prze cznik pe nobiegunowy, a odleg o mi dzy dwoma
kontaktami nie mo e by mniejsza ni 3 mm.

5 Instalacja ród a zasilania
ród o zasilania musi by u ywane wy cznie do klimatyzatora.

W przypadku zamontowania klimatyzatora w wilgotnym miejscu, nale y
zainstalowa wy cznik pr du up ywowego.

W przypadku innych miejsc nale y u y wy cznik automatyczny, najdalej
jak to mo liwe.

6 Ci cie i poszerzanie rur

Rury nale y ci obcinakiem do rur i usun pozosta o ci.
Po zastosowaniu ruby rozszerzaj cej, rozszerzanie rur nast puje

samoczynnie.
Narz dzie do
rozszerzania rur
dla R410A

Konwencjonalne narz dzia rozszerzaj ce

Typu ciskowego Typu ciskowego
(sztywne)

Nakr tki skrzyde kowe
(imperialne)

A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,5~2,0mm

Prawid owy Nieprawid owy

Nachylony Uszkodzony ko nierz P kni cie Cz ciowy Zbyt rozchylony

na zewn trz

7 Odp yw

W odprowadzaj cy skropliny powinien tworzy lekk pochy o ku do owi.
Nie nale y wykonywa odp ywu w sposób pokazany na poni szych

rysunkach.

Nale y wla wod do kratki ciekowej jednostki wewn trznej i upewni si ,
e odp yw wody odbywa si na zewn trz.

W przypadku, gdy za czony w odprowadzaj cy skropliny jest w
pomieszczeniu, nale y zastosowa na ca o materia izolacyjny.

8 Odp yw

Oznaczenie
kodu

Opis usterki Analiza i diagnoza

E1 Awaria czujnika
temperatury pokojowej

Uszkodzone po czenie z cza;
Uszkodzony czujnik;
Uszkodzona PCB;

E2
Awaria czujnika wymiany
ciep a

E4
Wewn trzna awaria
EEPROM

Uszkodzone dane EEPROM;
Uszkodzony EEPROM;
Uszkodzona PCB;

E7
B d komunikacji mi dzy
jednostk wewn trzn a
zewn trzn

B d transmisji sygna u mi dzy
jednostk wewn trzn a
zewn trzn z powodu usterki
okablowania; Uszkodzony PCB;

E14
Awaria silnika
wentylatora
wewn trznego

Zatrzymanie dzia ania z powodu
uszkodzenia okablowania
wewn trz silnika wentylatora;
Zatrzymanie dzia ania z powodu
uszkodzenia przewodów w
silniku wentylatora; B d z
powodu uszkodzonego PCB
jednostki wewn trznej;

9 Sprawdzenie instalacji i testowanie dzia ania

Po zainstalowaniu urz dzenia nale y wyt umaczy u ytkownikowi obs ug
urz dzenia poprzez t instrukcj .

Sprawdzi nast puj ce elementy, testuj c dzia anie urz dzenia

W kratki nale y wpisa znaczek
Wyciek gazu z miejsca z czenia rur?
Izolacja cieplna na z czeniach rur?
Czy z cza okablowania urz dzenia wewn trznego i zewn trznego s

dok adnie pod czone do listwy?
Czy okablowanie cz ce jednostk wewn trzn i zewn trzn jest stabilnie

umocowane?
Czy odprowadzanie cieczy odbywa si bezpiecznie na zewn trz?
Czy przewód uziemienia jest bezpiecznie pod czony?
Czy jednostka wewn trzna jest bezpiecznie przymocowana?
Czy napi cie ród a zasilania stosuje si do przepisów?
Czy wyst puje jaki ha as? Czy lampa wieci normalnie?
Czy ch odzenie i ogrzewanie (je eli w czona jest pompa ciep a) dzia aj

normalnie?
Czy regulator temperatury pokojowej dzia a normalnie?

Przebijak skrzyde kowy
1.Uci rur 2.Usun pozosta o ci

3.Umie ci wkr t ko nierzowy
4. Rozszerzona rura

W po owie zbyt
wysoko po o ony.

Koniec jest
zanurzony w
wodzie.

Powsta y

Mniej ni 5 cm

Odleg o od pod o a
jest zbyt ma a.

Nieprzyjemny zapach z
kratki ciekowej.

7



U ytkowanie i konserwacja

W a ciwe u ytkowanie klimatyzatora

Nastawianie odpowiedniej
temperatury w pomieszczeniu

Swobodny dop yw i wylot powietrza

Dzia anie przy zamkni tych
oknach i drzwiach

Efektywne wykorzystanie funkcji
pracy zegarowej

Wy czenie zasilania na czas
d u szego nieu ywania
klimatyzatora

Efektywne ustawianie kierownic
powietrza

Wymiana wk adów filtra powietrza

Czyszczenie filtra powietrza
1. Otworzy os on wlotu, odci gaj c j w gór .
2. Wyj filtr.
Unie rodek filtra ponad ogranicznik i wysun
filtr w dó .
3. Oczy ci filtr.
Py usun odkurzaczem albo umy filtr wod . Po umyciu dok adnie
wysuszy filtr w zacienionym miejscu.
4. Za o y filtr.
Filtr umie ci na miejscu w taki sposób, eby napis FRONT by zwrócony
si w kierunku pomieszczenia. Filtr musi by
ca kowicie wsuni ty za ogranicznik.
Niedok adne zamontowanie filtrów mo e
spowodowa uszkodzenia.
5. Zamkn os on wlotu powietrza.

Pilot zdalnego sterowania

Nie u ywa wody, przetrze
such cierk . Nie u ywa
p ynów do mycia szk a, ani
rodków chemicznych.

Obudowa

Przetrze
mi kk i
such cierk . Plamy usuwa
naturalnie dzia aj cym
detergentem rozpuszczonym
w wodzie. Przed wytarciem,
cierk wykr ci i zetrze

detergent wilgotn cierk .

Nie u ywa nast puj cych rodków czyszcz cych:

4. Zamontowa filtr standardowy
(konieczne)

UWAGA!
Bia a strona filtra fotokatalicznego powinna by zwrócona na zewn trz,
a czarna ku urz dzeniu. Z kolei zielona strona filtra antybakteryjnego
powinna by zwrócona na zewn trz, za bia a do wewn trz jednostki,

5. Zamkn os on wlotu powietrza.
Zrobi to starannie.

UWAGA:
Filtr fotokataliczny zostanie na wietlony w okre lonym czasie. W

typowych warunkach nast puje to co 6 miesi cy.
Filtr antybakteryjny mo e dzia a przez d ugi czas i nie ma potrzeby

wymieniania go. Nale y jednak co pewien czas usuwa z niego kurz
odkurzaczem lub strz saj c go, w przeciwnym razie pogorszy si
skuteczno filtra.

Nieu ywany filtr antybakteryjny nale y przechowywa w ch odnym
i suchym miejscu, chroni c go przed nas onecznieniem, w przeciwnym
razie zmniejsz si jego w a ciwo ci antyseptyczne.

Odpowiedni
a
temperatura

Podczas
ch odzenia chroni
pomieszczenie
przed
bezpo rednim
dost pem promieni
s o ca

1. Otworzy os on wlotu
powietrza
Umie os on wlotu ma d wigni
umieszczon po prawej stronie obudowy.
2. Zdemontowa filtr standardowy
Lekko unie rodek filtra ponad
ogranicznik i wysun filtr w dó .

Usun stary wk ad filtra

3. Za o y nowy filtr
Nowe wk ady filtracyjne umie ci
na prawej i lewej ramce filtra.

Benzyna - rozpuszczalnik
mo e uszkodzi obudow
urz dzenia.

Gor ca woda powy ej 40OC
(104OF) mo e spowodowa
odbarwienia i odkszta cenia.

raz na dwa
tygodnie

PO
LSK

I
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ABSOLUTNIE
KONIECZNE

rodki ostro no ci

UWAGA
Monta urz dzenia nale y zleci sprzedawcy lub serwisowi. Zabrania si samodzielnego monta u klimatyzatora,
gdy grozi to pora eniem pr dem, po arem i wyciekiem wody.

UWAGA
W sytuacji wyst pienia nieprawid owo ci, takich jak
wypalona plama, nale y natychmiast wy czy urz dzenie i
skontaktowa si ze sprzedawc .

Urz dzenie powinno by zasilane z
oddzielnej linii zasilania z wy cznikiem.

Sprawdzi odpowiedni monta przewodu
odprowadzaj cego skropliny

Odpowiednio pod czy przewód zasilaj cy do
gniazdka

Zadba o w a ciwe nat enie pr du 1. Zabrania si wyd u ania i skracania przewodu
zasilaj cego.
2. Zabrania si monta u w miejscu mo liwego wycieku
gazów palnych.
3. Zabrania si wystawiania urz dzenia na dzia ania
pary wodnej i oparów olejów.

ZABRONIONE

Zwijanie przewodu zasilaj cego zabronione.

ZABRONIONE

Zadba o nieuszkodzenie przewodu
zasilaj cego.

ZABRONIONE

Wk adanie przedmiotów do otworu wylotowego i
wlotowego zabronione.

Zabrania si pod czania i od czania
urz dzenia od pr dy przez ci gniecie kabla.

Zabrania si kierowania strumienia powietrza
bezpo rednio na ludzi, szczególnie niemowl ta
lub osoby starsze.

Samodzielne naprawy
zabronione

Uziemi

UWAGA
Wykorzystanie do przechowywania ywno ci, dzie
sztuki, urz dze delikatnych, hodowli lub uprawy
zabronione.

Klimatyzowane pomieszczenie nale y okresowo
wietrzy , szczególnie gdy w tym samym czasie
pracuje urz dzenie gazowe.

Obs uga urz dzenia mokrymi r kami zabroniona.

Monta urz dzenia blisko kominka i innych
urz dze grzewczych zabroniona.

Sprawdzi stan techniczny elementów no nych. Zabrania si wlewania wody do urz dzenia w celu
czyszczenia.

Umieszczanie ro lin i zwierz t na bezpo redniej
drodze nawiewu powietrza zabronione.

Umieszczanie przedmiotów i wspinanie si na
urz dzenie zabronione.

Umieszczanie wazonów i naczy z woda na
urz dzeniu zabronione.

ABSOLUTNIE
KONIECZNE

ABSOLUTNIE
KONIECZNE

ABSOLUTNIE
KONIECZNE

ZABRONIONE

ZABRONIONE ZABRONIONE Uziemienie

9



Rozwi zywanie problemów

Przed skontaktowaniem si z serwisem nale y sprawdzi
list poni ej.

Problem Przyczyna lub punkty kontrolne

Normalna

obs uga

Ze wzgl dów bezpiecze stwa po
zatrzymaniu urz dzenie nie uruchomi
si ponownie przez 3 minuty.

Uk ad bezpiecze stwa nie pozwala
na uruchomienie urz dzenia przez
3 minuty od wy czenia wtyki z
gniazdka.

Ha as W trakcie pracy urz dzenia i po jego
zatrzymaniu mog by s yszalne
szumy i bulgot. Przez pierwsze
2-3 minuty po uruchomieniu odg osy
s bardziej zauwa alne (czynnik
ch odnicy kr cy w systemie jest
ród em tych ha asów).
W trakcie pracy urz dzenie mo e

wydawa z sobie trzaski, odg osy
towarzysz ce rozszerzaniu si i
kurczeniu ze wzgl du na zmiany
temperatury.

Nadmierny ha as mo e by
spowodowany przep ywem powietrza
przez zbyt suchy filtr powietrza.

Zapach Powodem mo e by
rozprzestrzenianie zapachów
wydzielanych w pomieszczeniu np.:
zapachu mebli, farby, papierosów

Wilgo lub para W trybach ch odzenie COOL lub
osuszanie DRY jednostka
wewn trzna mo e wywiewa mg .

Nie mo na zmieni
pr dko ci
wentylatora w trybie
osuszanie

W trybie osuszanie DRY gdy
temperatura pomieszczenia spadnie o
+2 oC od temperatury ustawionej ,
urz dzenie pracuje na niskiej LOW
pr dko ci wentylatora niezale nie od
wcze niejszych ustawie pr dko ci
wentylatora.

Sprawdze

nie

ró nych

przyczyn

Czy wtyczk pod czono do pr du?
Czy jest awaria zasilania?
Czy wyskoczy bezpiecznik?

S abe ch odzenie Czy filtr powietrza jest zabrudzony?
Zwykle trzeba go czy ci co 15 dni.

Czy wylot i wlot nie s
zablokowane?

Czy odpowiednio ustawiono
temperatur ?

Czy drzwi i okna s zamkni te?
Czy do pomieszczenie dociera

bezpo rednie wiat o s oneczne?
(Opu ci zas ony)

Czy w pomieszczeniu nie znajduje
si za du o osób lub róde ciep a?

rodki ostro no ci

Zastawienia lub przykrywanie kratek klimatyzatora zabronione.
Wk adanie palców i innych przedmiotów do wlotu i wylotu oraz
pomi dzy prowadnice zabronione.

Obs uga urz dzenia przez osoby o ograniczonych mo liwo ciach
fizycznych, zmys owych i umys owych (w tym dzieci) jest zabroniona.
Obs uga urz dzenia przez osoby bez odpowiedniej wiedzy i
do wiadczenia b d bez odpowiedniego nadzoru lub instrukta u jest
zabroniona. Nale y dopilnowa , eby dzieci nie bawi y si tym
urz dzeniem.

Parametry
Obwód ch odniczy odporny na wycieki.

Urz dzenie mo e pracowa w nast puj cych warunkach
1. Mo liwy zakres temperatury pomieszczenia

Ch odzenie Temperatura
wewn trzna

Maksymalna:D.B/W.B 32 oC /23oC
Minimalna:D.B/W.B 21 oC /15 oC

Temperatura
zewn trzna

Maksymalna:D.B/W.B 46 oC /26 oC
Minimalna: D.B -15 oC

Grzanie Temperatura
wewn trzna

Maksymalna:D.B 27 oC
Minimalna: D.B 15 oC

Temperatura
zewn trzna

Maksymalna:D.B/W.B 24 oC /18 oC
Minimalna:D.B/W.B -7 oC /-8 oC

Temperatura
zewn trzna
(PRZEMIENNIK)

Maksymalna:D.B/W.B 24 oC /18 oC
Minimalna:D.B -15 oC

2. Uszkodzony przewód zasilaj cy nale y natychmiast wymieni u
producenta lub serwis, lub innego profesjonalisty.

3. Niesprawny bezpiecznik na panelu sterowania jednostki
wewn trznej nale y niezw ocznie wymieni na element typu
T.3.15A/250 V. Uszkodzony bezpiecznik jednostki zewn trznej nale y
wymieni na typ T.25A/250 V.

4. Sie elektryczna musi odpowiada obowi zuj cym normom.

5. Po monta u nale y zapewni atwy dost p do wtyczki.

6. Zu yte bateria nale y odpowiednio zutylizowa .

7. Zabrania si obs ugi urz dzenia przez dzieci i osoby niedo ne.

8. Nale y zapewni odpowiedni nadzór, aby upewni si , e dzieci
nie b d si bawi urz dzeniem.

9. Przewód zasilaj cy nale y wyposa y w odpowiedni wtyczk .

10. Przewód zasilaj cy i wtyczka musz posiada odpowiednie atesty.

11.W celu ochrony urz dzenia nale y najpierw wy czy urz dzenie, a
po up ywie 30 s od czy je od zasilania.

Haier
Adres: Haier Road 1, Hi-tech Zone, Qingdao 266101 Chiny
Kontakt: Tel. +86-532-8893-6943;
Faks +86-532-8893-1010
Strona internetowa: www.haier.com
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