SPLIT TYPE ROOM AIR CONDITIONER
OPERATION MANUAL
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Nederlands

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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Wywietlacz
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Kratka
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Wylot
Filtr powietrza
(wbudowany)

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

Wy wietlacz

Kontrolka
bezpiecze
stwa
Klapa pozioma
(regulacja nawiewu powietrza góra-dó .
Zabroniona rczna regulacja)
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Odbiornik sygna u z pilota (urz dzenie wydaje sygna
d wi kowy po otrzymaniu sygna u z pilota).
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Wska nik trybu pracy (zapala si , gdy spr arka pracuje).
.4 Wy wietlacz temperatury pomieszczenia (po otrzymaniu
sygna u z pilota wy wietla ustawion temperatur ).

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.



Porada:

1

4

Pi

Pi Pi

2

3UDFDQRFQD6/((3
Praca nocna SLEEP
:FLVNDMąFNODZLV](;75$)81&7,21QDOHĪ\SU]HMĞü
GRIXQNFMLGRGDWNRZ\FKLSRGĞZLHWOLüV\PEROEXG]LND
.ODZLV]&21),50&$1&(/Z\ZRáDZWHG\IXQNFMĊ
SUDF\QRFQHM

 :WU\ELH$872
']LDáDQLHIXQNFML6/((3]RVWDMHVDPRF]\QQLHZ\EUDQH
MDNGODWU\EXFKáRG]HQLDDOERRJU]HZDQLD

 :WU\ELHZHQW\ODFML)$1
)XQNFMD6/((3QLHMHVWGRVWĊSQD

 =PLDQDSUĊGNRĞFLZHQW\ODWRUDZIXQNFML6/((3
-HĞOLSU]HGZHMĞFLHPZSUDFĊQRFQąSUĊGNRĞüZHQW\ODWRUD
MHVWZ\VRNDOXEĞUHGQLDWRIXQNFMD6/((3REQLĪ\Mą
GRQLVNLHM:SU]\SDGNXQLVNLHMSUDF\ZHQW\ODWRUD
IXQNFMD6/((3QLHGRNRQD]PLDQ

8ZDJD
 ']LDáDQLHIXQNFML6/((3
:WU\ELHFKáRG]HQLD&22/LRVXV]DQLD'5<
3RXSá\ZLHJRG]LQ\RGDNW\ZRZDQLDIXQNFML6/((3
WHPSHUDWXUDSRGQLHVLHVLĊR&ZVWRVXQNX
GRQDVWDZ\3RXSá\ZLHNROHMQHMJRG]LQ\WHPSHUDWXUD
Z]URĞQLHRNROHMQ\&.OLPDW\]DWRUEĊG]LHSUDFRZDü
SU]H]QDVWĊSQHJRG]LQSRF]\PVLĊZ\áąF]\
7HPSHUDWXUDZFKZLOLZ\áąF]HQLDEĊG]LHZ\ĪV]D
RGQDVWDZLRQHMZLĊFQLHEĊG]LH]E\WQLVND
DE\VSDüZSRPLHV]F]HQLX
6WDUWIXQNFML6/((3

6WRSIXQNFML6/((3
2NRáR JRG]LQ

1DVWDZDWHPSHUDWXU\

:\áąF]HQLH

:WU\ELH&22/'5<

 :WU\ELHRJU]HZDQLD+($7
3RXSá\ZLHJRG]LQ\RGDNW\ZRZDQLDIXQNFML6/((3
WHPSHUDWXUDREQLĪ\VLĊR&ZVWRVXQNXGRQDVWDZ\
3RXSá\ZLHNROHMQHMJRG]LQ\WHPSHUDWXUDVSDGQLH
R NROHMQH&DSRJRG]LQDFKZ]URĞQLHR&
.OLPDW\]DWRUEĊG]LHSUDFRZDüSU]H]QDVWĊSQH
JRG]LQ\SRF]\PVLĊZ\áąF]\7HPSHUDWXUD
ZFKZLOLZ\áąF]HQLDEĊG]LHQLĪV]DRGQDVWDZLRQHM
ZLĊFQLHEĊG]LH]E\WZ\VRNDDE\VSDüZSRPLHV]F]HQLX
1DVWDZDWHPSHUDWXU\

:\áąF]HQLH

6SDGHN2&
K

6SDGHN2&
K
K

6WDUWIXQNFML
6/((3

3

 )XQNFMDWDQLHMHVWGRVWĊSQDZQLHNWyU\FKPRGHODFK

 3UDFDZWU\ELH785%2
)XQNFMD785%2SU]\GDMHVLĊGRV]\ENLHJRRJU]DQLDOXE
VFKáRG]HQLDSRPLHV]F]HQLD$E\MąDNW\ZRZDüQDOHĪ\
ZFLVQąüQDSLORFLHNODZLV]785%21DZ\ĞZLHWODF]X
SRMDZLVLĊZWHG\V\PERO3RZWyUQHQDFLĞQLĊFLH
NODZLV]D785%2Z\áąF]DIXQNFMĊ

 3UDFDZWU\ELHFLFK\P48,(7

:]URVW2&

K

Praca w trybie TURBO lub w trybie
cichym QUIET

:]URVW2&

K
K

3RGF]DVSUDF\ZWU\ELH]HJDURZ\P 7,0(5 QLHGDVLĊDNW\ZRZDü
IXQNFML6/((3=NROHLJG\ZWUDNFLHSUDF\QRFQHMNOLPDW\]DWRUD
]DLQLFMXMHVLĊWU\E]HJDURZ\WRIXQNFMD6/((3XOHJQLHSU]HUZDQLX
DXU]ąG]HQLHEĊG]LHSUDFRZDüZHGáXJWU\EX7,0(5

:]URVW2&

:WU\ELH+($7

6WRSIXQNFML
6/((3

:FLVNDMąFNODZLV](;75$)81&7,21QDOHĪ\SU]HMĞüGR
IXQNFMLGRGDWNRZ\FKLSRGĞZLHWOLüV\PEROVWU]DáNL
VNLHURZDQHMZGyá.ODZLV]&21),50&$1&(/Z\ZRáD
ZWHG\WU\EFLFK\7U\E48,(7Z\áąF]DVLĊZWHQ
VDPVSRVyE

8ZDJD
=DáąF]HQLHIXQNFML785%2ZWU\ELHFKáRG]HQLD&22/
VSRZRGXMHQLHUyZQRPLHUQ\UR]NáDGWHPSHUDWXU\
ZSRPLHV]F]HQLX
8WU]\P\ZDQLHSU]H]GáXĪV]\F]DVSUDF\FLFKHM 48,(7 
VNXWNXMHRGF]XZDQLHPWHPSHUDWXU\MDNRQLH]E\WQLVNLHM
LQLH]E\WZ\VRNLHM

3UDFDZWU\ELH
]HJDURZ\P7,0(5

=*2'12ĝû85=Ą'=(ē=(8523(-6.,0,
$.7$0,35$:1<0,

Praca w trybie zegarowym TIMER
 3RXUXFKRPLHQLXNOLPDW\]DWRUDQDOHĪ\Z\EUDüSRĪąGDQ\
WU\ESUDF\
 'RZ\EUDQLDWU\EX]HJDURZHJRVáXĪ\NODZLV]7,0(5
.DĪGHSU]\FLĞQLĊFLHWHJRNODZLV]D]PLHQLDZ\JOąG
Z\ĞZLHWODF]D]JRGQLH]SRQLĪV]\PU\VXQNLHP
%/$1.
0.5h

0.5h

0.5h

0.5h

7,0(521 7,0(52))

7,0(5212))

Klimat: T1 Napi cie: 230V

CE
2014/35/UE
2014/30/UE

ROHS

7,0(52))21

3URGXNW\VSHáQLDMąZ\PRJL'\UHNW\Z\3DUODPHQWX
0LJDMąFHV\PEROHÄ21´LÄ2))´R]QDF]DMąZ\EUDQLHWU\EX
(XURSHMVNLHJRL5DG\(8RRJUDQLF]DQLX
ZáąF]HQLDOXEZ\áąF]HQLDXU]ąG]HQLDSRQDVWDZLRQ\PRNUHVLHF]DVX LORĞFLQLHNWyU\FKVXEVWDQFMLQLHEH]SLHF]Q\FK
ZXU]ąG]HQLDFKHOHNWU\F]Q\FKLHOHNWURQLF]Q\FK
 &]DVWHQQDVWDZLDVLĊ]DSRPRFąNODZLV]\]HVWU]DáNDPL
WEEE
.DĪGHSU]\FLĞQLĊFLHNODZLV]D]ZLĊNV]DQDVWDZLDQ\
=JRGQLH]SRVWDQRZLHQLDPL'\UHNW\Z\3DUODPHQWX
F]DVRSyáJRG]LQ\DĪGRQDVWDZ\JRG]LQ
(XURSHMVNLHJR(8RXW\OL]DFMLRGSDGyZ
DSRZ\ĪHMWHMZDUWRĞFLRJRG]LQĊ
HOHNWU\F]Q\FKLHOHNWURQLF]Q\FKSRGDMHVLĊGRZLDGRPRĞFL
.DĪGHSU]\FLĞQLĊFLHNODZLV]D]PQLHMV]DQDVWDZLDQ\
.OLHQWDZ\PDJDQLDZW\P]DNUHVLH
F]DVRSyáJRG]LQ\±SRQLĪHMQDVWDZ\JRG]LQ
87</,=$&-$85=Ą'=(ē(/(.75<&=1<&+
DSRZ\ĪHMWHMZDUWRĞFLRJRG]LQĊ
0DNV\PDOQDZDUWRĞüQDVWDZ\Z\QRVLJRG]LQ\
1DNOLPDW\]DWRU]H]QDMGXMHVLĊWHQV\PERO
2]QDF]DRQĪHXU]ąG]HQLDHOHNWU\F]QH
. =DWZLHUG]HQLHQDVWDZ\
HOHNWURQLF]QHQLHPRJąE\üXW\OL]RZDQHUD]HP
1DVWDZĊQDOHĪ\]DWZLHUG]LüNODZLV]HP&21),50&$1&(/
]QLHVHJUHJRZDQ\PLRGSDGDPL]JRVSRGDUVWZ
6\PEROHÄ21´LÄ2))´SU]HVWDQąZWHG\PLJDü
GRPRZ\FK1LHZROQRVDPRG]LHOQLHGHPRQWRZDü
5. $QXORZDQLHQDVWDZ\
NOLPDW\]DWRUD±GHPRQWDĪXU]ąG]HQLDRG]\VNF]\QQLND
.ODZLV]7,0(5QDOHĪ\SU]\FLVNDüDĪGRZ\]HURZDQLD
FKáRGQLF]HJRROHMXLSRV]F]HJyOQ\FKF]ĊĞFLPRĪH
QDVWDZLRQHJRF]DVX Ä%/$1.´ 
3RUDG\
Z\NRQ\ZDüMHG\QLHFHUW\ILNRZDQ\SHUVRQHOZ]JRG]LH
3RZ\PLDQLHEDWHULLEąGĨSRSU]HUZLHZ]DVLODQLXQDOHĪ\
]]DSLVDPLSUDZDLORNDOQ\PLSU]HSLVDPL'RVHUZLVRZDQLD
SRZWyUQLHQDVWDZLüSRĪąGDQ\F]DV
GHPRQWDĪXLXW\OL]DFMLNOLPDW\]DWRUyZVáXĪ\VSHFMDOLVW\F]Q\
:\ELHUDMąFRGSRZLHGQLHQDVWDZ\WU\EX7,0(521L7,0(5
VSU]ĊW'EDMąFRSUDZLGáRZąXW\OL]DFMĊXU]ąG]HQLDFKURQLP\
2))PRĪQDX]\VNDüSRĪąGDQąVHNZHQFMĊZáąF]HQLD
ĞURGRZLVNRQDWXUDOQHL]GURZLHOXG]LSU]HGSRWHQFMDOQLH
LZ\áąF]HQLDNOLPDW\]DWRUD
V]NRGOLZ\PLQDVWĊSVWZDPL:LĊFHMLQIRUPDFMLPRĪQDX]\VNDü
RGLQVWDODWRUyZOXEORNDOQ\FKZáDG]%DWHULHPXV]ąE\üZ\MĊWH
Tryb zdrowotny
]SLORWDLXW\OL]RZDQHRGG]LHOQLH]JRGQLH]SU]HSLVDPL
 3RZáąF]HQLXNOLPDW\]DWRUDNODZLV]HP32:(5
RJyOQ\PLLORNDOQ\PL
QDOHĪ\QDVWDZLüZ\PDJDQ\WU\ESUDF\LWHPSHUDWXUĊ
 ,QLFMRZDQLHIXQNFML]GURZRWQHJRQDGPXFKXSRZLHWU]D
:FLVNDMąFNODZLV](;75$)81&7,21QDOHĪ\SU]HMĞüGR
IXQNFMLGRGDWNRZ\FKLZ\EUDüMHGQą]GZyFKRSFMLQDGPXFKX
SRZLHWU]D QDZSURVWÄXSZDUGHU´ZGyáÄGRZQZDUGHU´ 
± MDNSRND]DQRQDU\VXQNXSRQLĪHM:\EyUQDOHĪ\]DWZLHUG]Lü
NODZLV]HP&21),50&$1&(/
+HDOWK\
DLUIORZ
XSZDUGHU

+HDOWK\
DLUIORZ
GRZQZDUGHU

3UHVHQW
SRVLWLRQ

 $QXORZDQLHIXQNFML]GURZRWQHJRQDGPXFKX
:FLVNDMąFNODZLV](;75$)81&7,21QDOHĪ\SU]HMĞüGR
IXQNFMLGRGDWNRZ\FKLZ\EUDüRSFMĊQDGPXFKXSRZLHWU]D
ZHGáXJDNWXDOQ\FKXVWDZLHĔ Ä3UHVHQWSRVLWLRQ´ :\EyU
QDOHĪ\]DWZLHUG]LüNODZLV]HP&21),50&$1&(/
8ZDJD
.LHURZQLF\SR]LRPHMQLHQDOHĪ\SU]HVWDZLDüUĊF]QLH
*UR]LWRQLHSUDZLGáRZąSUDFąQDGPXFKX:SU]\SDGNX
QLHSUDZLGáRZHJRG]LDáDQLDWHJRHOHPHQWXQDOHĪ\Z\áąF]\ü
NOLPDW\]DWRUQDPLQXWĊDSRSRZWyUQ\P]DáąF]HQLXXVWDZLü
SR]\FMĊNLHURZQLF\]DSRPRFąSLORWD]GDOQHJRVWHURZDQLD
8ZDJL
 :\EyUIXQNFML]GURZRWQHJRQDGPXFKXSRZLHWU]D
XQLHUXFKDPLDNLHURZQLFĊSR]LRPąZ]DGDQ\PSRáRĪHQLX
 :WU\ELHRJU]HZDQLDOHSLHMMHVWXNLHUXQNRZDüQDGPXFK
ZGyá
 :WU\ELHFKáRG]HQLDEDUG]LHMRGSRZLHGQLHMHVWXVWDZLHQLH
QDGPXFKXQDZSURVW
 3U]\GXĪHMZLOJRWQRĞFLSRZLHWU]DGáXĪV]DSUDFD
NOLPDW\]DWRUDZWU\ELHFKáRG]HQLDOXERVXV]DQLDPRĪH
SURZDG]LüGRSRMDZLHQLDVLĊZLOJRFLQDZ\ORFLHSRZLHWU]D

32

R32
675

4

Monta jednostki wewn trznej
Narz dzia konieczne do monta u
Wkr tarka
Obc gi
Brzeszczot do metalu
Wiert o ze widrem rdzeniowym
Klucz szcz kowy jednostronny
(17, 19 i 26 mm)
Wykrywacz wycieku gazu lub
roztwór myd a w wodzie

ród o pr du

Klucz dynamometryczny
(17 mm, 22 mm, 26 mm)
Obcinak do rur
Obcinak do rur
Narz dzie do rozszerzania rur
Nó
Miarka
Rozwiertak

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

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.

Pilot (1)

Przewód odprowadzaj cy skropliny

Baterie R-03 (2)
Filtr powietrza (dodatkowy) (1)
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

Nale y zwróci
unoszenie si
dp ywowego

uwag na
przewodu

powy ej 10 cm

powy ej 10 cm

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.



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.

A=170mm

9K/12K
(20/25/35)

B=Ø60mm

C=130mm

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 .

B=Ø60mm
D=47mm

D=47mm

B=Ø60mm

A=222mm
D=41.5mm

B=Ø60mm

C=165mm

18K
(50)

A=218mm

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 .

B=Ø60mm

[ Ruroci g ustawion w inn m kierunku ]

D=41.5mm

24K
(71)

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.

C=151mm
B=Ø60mm

D=38.5mm

D=38.5mm

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

Ø60mm

Strona wewn trzna

p ta monta owa

Zde mowanie korpusu ednostki wewn trzne
korpus, ab zszed z
na zewn trz, a do

Strona zewn trzna
Grubo

otworu w cianie)

cian
zaczep

Rura do ruroci gu

p ta monta owa

4 Pod czenie wewn trzno/zewn trznego kabla elektr cznego

3 Instalac a ednostki wewn trzne

Usuwanie os on z przewodu

R sunek rur

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 .

[ Ruroci g do t u ]
Poci gn rur i w
ta m kle ce .

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 .

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

tw r w cianie

(Przekr

Mocowanie korpusu ednostki wewn trzne

odp wow , a nast pnie prz mocowa

e za pomoc

[Ruroci g w lewo ••do t u w lewo ]
W prz padku lewostronnego monta u ruroci gu, za pomoc
odci za lepk odpowiedni dla monta u lewostronnego.

obc g w
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Podáączenie
wewnĊtrznej

kabla

po

zamontowaniu

jednostki

Prawidáowy

Nieprawidáowy

1. Z zewnĊtrznej strony pomieszczenia umieĞciü kabel po lewej stronie otworu
w Ğcianie, w którym juĪ znajduje siĊ rura.
2. Wyciągnąü kabel z przodu i podáączyü go, tworząc pĊtlĊ.
Nachylony

Podáączenie kabla przed zamontowaniem jednostki
wewnĊtrznej
Ɣ UmieĞciü kabel z tylnej strony jednostki, a nastĊpnie przeciągną cdo przodu.
Ɣ Poluzowaü Ğruby i umieĞciü caákowicie koĔcówki kabla w skrzynce przyáącza,
a nastĊpnie przykrĊciü Ğruby.
Lekko pociągnąü kabel, aby siĊ upewniü, cze zostaá wáaĞciwie umieszczony i
przykrĊcony.
Po podáączeniu nie wolno zapomnieü o umocowaniu podáączonego kabla za
pomocą osáony izolacyjnej.
Jednostka
wewnĊtrzna

Do jednostki zewnĊtrznej

Uwaga:

PĊkniĊcie

CzĊĞciowy

Zbyt rozchylony
na zewnątrz

7 Odpáyw
Ɣ WąĪ odprowadzający skropliny powinien tworzyü lekką pochyáoĞü ku doáowi.
Ɣ Nie naleĪy wykonywaü odpáywu w sposób pokazany na poniĪszych
rysunkach.

Mniej niĪ 5 cm

Koniec jest
W poáowie zbyt zanurzony w
wysoko poáoĪony.
wodzie.

Powstaáy

OdlegáoĞü od podáoĪa Nieprzyjemny zapach z
jest zbyt maáa.
kratki Ğciekowej.

Ɣ NaleĪy wlaü wodĊ do kratki Ğciekowej jednostki wewnĊtrznej i upewniü siĊ,
Īe odpáyw wody odbywa siĊ na zewnątrz.
Ɣ W przypadku, gdy zaáączony wąĪ odprowadzający skropliny jest w
pomieszczeniu, naleĪy zastosowaü na caáoĞü materiaá izolacyjny.

8 Odpáyw

Podczas podáączania kabla naleĪy dokáadnie upewniü siĊ co do numeru
przyáącza w jednostce wewnĊtrznej i zewnĊtrznej. JeĪeli okablowanie nie jest
wáaĞciwe, nie moĪna przeprowadziü odpowiednich czynnoĞci, gdyĪ moĪe to
skutkowaü uszkodzeniem.

4G 1.0 mm2

Podáączanie przewodów

1. JeĪeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostaü wymieniony przez
producenta. autoryzowany serwis lub wykwalifikowaną osobĊ. Typ przewodu
áączącego: H07RN- F.
2.W przepadku uszkodzenia siĊ bezpiecznika, naleĪy wymieniü go innym typu
T.3.15A/250VAC do zastosowaĔ wewnĊtrznych. akapit 3.Metoda
okablowania powinna b\üzgodna z miejscowymi normami.
4. Po instalacji wtyczka zasilania powinna byü áatwo dostĊpna.
5. Wyáącznik powinien przyáączony do staáej instalacji elektrycznej. Powinien
byü zastosowany przeáącznik peánobiegunowy, a odlegáoĞü miĊdzy dwoma
kontaktami nie moĪe byü mniejsza niĪ 3 mm.

5 Instalacja Ĩródáa zasilania
Ɣ ħródáo zasilania musi byü uĪywane wyáącznie do klimatyzatora.
Ɣ W przypadku zamontowania klimatyzatora w wilgotnym miejscu, naleĪy
zainstalowaü wyáącznik prądu upáywowego.
Ɣ W przypadku innych miejsc naleĪy uĪyü wyáącznik automatyczny, najdalej
jak to moĪliwe.

6 CiĊcie i poszerzanie rur

Oznaczenie
kodu

Opis usterki

Analiza i diagnoza

E1

Awaria
czujnika
temperatury pokojowej

E2

Awaria czujnika wymiany
ciepáa

Uszkodzone poáączenie záącza;
Uszkodzony
czujnik;
Uszkodzona PCB;

E4

WewnĊtrzna
EEPROM

E7

Báąd komunikacji miĊdzy
jednostką wewnĊtrzną a
zewnĊtrzną

E14

Awaria
wentylatora
wewnĊtrznego

awaria

silnika

Uszkodzone dane
Uszkodzony
Uszkodzona PCB;

EEPROM;
EEPROM;

Báąd transmisji sygnaáu miĊdzy
jednostką
wewnĊtrzną
a
zewnĊtrzną z powodu usterki
okablowania; Uszkodzony PCB;
Zatrzymanie dziaáania z powodu
uszkodzenia
okablowania
wewnątrz silnika wentylatora;
Zatrzymanie dziaáania z powodu
uszkodzenia
przewodów
w
silniku wentylatora; Báąd z
powodu uszkodzonego PCB
jednostki wewnĊtrznej;

9 Sprawdzenie instalacji i testowanie dziaáania
Ŷ Po zainstalowaniu urządzenia naleĪy wytáumaczyü uĪytkownikowi obsáugĊ
urządzenia poprzez tĊ instrukcjĊ.

Ɣ Rury naleĪy ciąü obcinakiem do rur i usunąü pozostaáoĞci.
Ɣ Po zastosowaniu Ğruby rozszerzającej, rozszerzanie rur nastĊpuje
samoczynnie.
NarzĊdzie
do
rozszerzania rur Konwencjonalne narzĊdzia rozszerzające
dla R410A
Typu Ğciskowego
Typu
Ğciskowego NakrĊtki skrzydeákowe
(sztywne)
(imperialne)
A
0~0,5 mm
1,0~1,5 mm
1,5~2,0mm

1.Uciąü rurĊ

2.Usunąü pozostaáoĞci

Przebijak skrzydeákowy

4. Rozszerzona rura
3.UmieĞciü wkrĊt koánierzowy
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Uszkodzony koánierz

Sprawdziü nastĊpujące elementy, testując dziaáanie urządzenia
ƶ W kratki naleĪy wpisaü znaczek ¥
ƶ Wyciek gazu z miejsca záączenia rur?
ƶ Izolacja cieplna na záączeniach rur?
ƶ Czy záącza okablowania urządzenia wewnĊtrznego i zewnĊtrznego są
dokáadnie podáączone do listwy?
ƶ Czy okablowanie áączące jednostkĊ wewnĊtrzną i zewnĊtrzną jest stabilnie
umocowane?
ƶ Czy odprowadzanie cieczy odbywa siĊ bezpiecznie na zewnątrz?
ƶ Czy przewód uziemienia jest bezpiecznie podáączony?
ƶ Czy jednostka wewnĊtrzna jest bezpiecznie przymocowana?
ƶ Czy napiĊcie Ĩródáa zasilania stosuje siĊ do przepisów?
ƶ Czy wystĊpuje jakiĞ haáas? Czy lampa Ğwieci normalnie?
ƶ Czy cháodzenie i ogrzewanie (jeĪeli wáączona jest pompa ciepáa) dziaáają
normalnie?
ƶ Czy regulator temperatury pokojowej dziaáa normalnie?

UĪytkowanie i konserwacja
WáaĞciwe uĪytkowanie klimatyzatora
Nastawianie
odpowiedniej
temperatury w pomieszczeniu

Swobodny dopáyw i wylot powietrza

Pilot zdalnego sterowania

Obudowa

Nie uĪywaü wody, przetrzeü
suchą Ğcierką. Nie uĪywaü
páynów do mycia szkáa, ani
Ğrodków chemicznych.

Przetrzeü
miĊkką i
suchą Ğcierką. Plamy usuwaü
naturalnie
dziaáającym
detergentem rozpuszczonym
w wodzie. Przed wytarciem,
ĞcierkĊ
wykrĊciü
i
zetrzeü
detergent wilgotną Ğcierką.

Odpowiedni
a
temperatura

Dziaáanie
przy
oknach i drzwiach

zamkniĊtych

Efektywne wykorzystanie
pracy zegarowej

funkcji

Nie uĪywaü nastĊpujących Ğrodków czyszczących:
Podczas
cháodzenia chroniü
pomieszczenie
przed
bezpoĞrednim
dostĊpem promieni
sáoĔca

Benzyna - rozpuszczalnik
moĪe uszkodziü obudowĊ
urządzenia.

Wyáączenie zasilania na czas
dáuĪszego
nieuĪywania
klimatyzatora

Efektywne
powietrza

ustawianie

kierownic

Gorąca woda powyĪej 40OC
(104OF)
moĪe
spowodowaü
odbarwienia i odksztaácenia.

Czyszczenie filtra powietrza

1. Otworzyü osáonĊ wlotu, odciągając ją w górĊ.
2. Wyjąü filtr.

POLSKI

UnieĞü Ğrodek filtra ponad ogranicznik i wysunąü
filtr w dóá.
3. OczyĞciü filtr.
Pyá usunąü odkurzaczem albo umyü filtr wodą. Po umyciu dokáadnie
wysuszyü filtr w zacienionym miejscu.
4. ZaáoĪyü filtr.
Filtr umieĞciü na miejscu w taki sposób, Īeby napis FRONT byá zwrócony
siĊ w kierunku pomieszczenia. Filtr musi byü
caákowicie
wsuniĊty
za
ogranicznik.
raz na dwa
Niedokáadne zamontowanie filtrów moĪe
tygodnie
spowodowaü uszkodzenia.
5. Zamknąü osáonĊ wlotu powietrza.

Wymiana wkáadów filtra powietrza
1.
Otworzyü
powietrza

osáonĊ

wlotu

4. Zamontowaü filtr standardowy
(konieczne)

UmieĞü osáonĊ wlotu maáą dĨwignią
umieszczoną po prawej stronie obudowy.

2. Zdemontowaü filtr standardowy

UWAGA!

Lekko unieĞü Ğrodek filtra
ogranicznik i wysunąü filtr w dóá.

Biaáa strona filtra fotokatalicznego powinna byü zwrócona na zewnątrz,
a czarna ku urządzeniu. Z kolei zielona strona filtra antybakteryjnego
powinna byü zwrócona na zewnątrz, zaĞ biaáa do wewnątrz jednostki,

ponad

5. Zamknąü osáonĊ wlotu powietrza.
Zrobiü to starannie.

Usunąü stary wkáad filtra

3. ZaáoĪyü nowy filtr
Nowe wkáady filtracyjne umieĞciü
na prawej i lewej ramce filtra.

UWAGA:
Ɣ Filtr fotokataliczny zostanie naĞwietlony w okreĞlonym czasie. W
typowych warunkach nastĊpuje to co 6 miesiĊcy.
Ɣ Filtr antybakteryjny moĪe dziaáaü przez dáugi czas i nie ma potrzeby
wymieniania go. NaleĪy jednak co pewien czas usuwaü z niego kurz
odkurzaczem lub strząsając go, w przeciwnym razie pogorszy siĊ
skutecznoĞü filtra.
Ɣ NieuĪywany filtr antybakteryjny naleĪy przechowywaü w cháodnym
i suchym miejscu, chroniąc go przed nasáonecznieniem, w przeciwnym
razie zmniejszą siĊ jego wáaĞciwoĞci antyseptyczne.
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ĝrodki ostroĪnoĞci
UWAGA
MontaĪ urządzenia naleĪy zleciü sprzedawcy lub serwisowi. Zabrania siĊ samodzielnego montaĪu klimatyzatora,
gdyĪ grozi to poraĪeniem prądem, poĪarem i wyciekiem wody.

UWAGA
W sytuacji wystąpienia nieprawidáowoĞci, takich jak
wypalona plama, naleĪy natychmiast wyáączyü urządzenie i
skontaktowaü siĊ ze sprzedawcą.

Urządzenie powinno byü zasilane z
oddzielnej linii zasilania z wyáącznikiem.

ABSOLUTNIE
KONIECZNE
Odpowiednio podáączyü przewód zasilający do Zadbaü o wáaĞciwe natĊĪenie prądu
gniazdka

ABSOLUTNIE
KONIECZNE
Zwijanie przewodu zasilającego zabronione.

Zadbaü
o
zasilającego.

Sprawdziü
odpowiedni
montaĪ
odprowadzającego skropliny

przewodu

ABSOLUTNIE
KONIECZNE
1. Zabrania siĊ wydáuĪania i skracania przewodu
zasilającego.
2. Zabrania siĊ montaĪu w miejscu moĪliwego wycieku
gazów palnych.
3. Zabrania siĊ wystawiania urządzenia na dziaáania
pary wodnej i oparów olejów.

ABSOLUTNIE
KONIECZNE
nieuszkodzenie
przewodu

ZABRONIONE
Wkáadanie przedmiotów
wlotowego zabronione.

do

otworu

wylotowego

i

ZABRONIONE
ZABRONIONE
Zabrania siĊ podáączania i odáączania
urządzenia od prądy przez ciągniecie kabla.

Zabrania siĊ kierowania strumienia powietrza
bezpoĞrednio na ludzi, szczególnie niemowlĊta
lub osoby starsze.

ZABRONIONE

ZABRONIONE
Samodzielne
zabronione

ZABRONIONE

naprawy

Uziemiü

Uziemienie

UWAGA
Wykorzystanie do przechowywania ĪywnoĞci, dzieá
sztuki, urządzeĔ delikatnych, hodowli lub uprawy
zabronione.

Klimatyzowane pomieszczenie naleĪy okresowo
wietrzyü, szczególnie gdy w tym samym czasie
pracuje urządzenie gazowe.

Obsáuga urządzenia mokrymi rĊkami zabroniona.

MontaĪ urządzenia blisko kominka
urządzeĔ grzewczych zabroniona.

Sprawdziü stan techniczny elementów noĞnych.

Zabrania siĊ wlewania wody do urządzenia w celu
czyszczenia.

Umieszczanie przedmiotów i wspinanie siĊ na
urządzenie zabronione.

Umieszczanie wazonów i naczyĔ z woda na
urządzeniu zabronione.

i innych

Umieszczanie roĞlin i zwierząt na bezpoĞredniej
drodze nawiewu powietrza zabronione.
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Rozwi zywanie problemów
Przed skontaktowaniem si z serwisem nale y sprawdzi
list poni ej.
Problem
Normalna
obs uga

Ha as

Zapach

Wilgo lub para

Nie mo na zmieni
pr dko ci
wentylatora w trybie
osuszanie

Sprawdze
nie
ró nych
przyczyn

S abe ch odzenie

Przyczyna lub punkty kontrolne
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.
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.
Powodem
mo e
by
rozprzestrzenianie
zapachów
wydzielanych w pomieszczeniu np.:
zapachu mebli, farby, papierosów
W trybach ch odzenie COOL lub
osuszanie
DRY
jednostka
wewn trzna mo e wywiewa mg .

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

Grzanie

Temperatura
wewn trzna

Maksymalna:D.B/W.B 32 oC /23oC

Temperatura
zewn trzna

Maksymalna:D.B/W.B 46 oC /26 oC

Temperatura
wewn trzna

Maksymalna:D.B 27 oC

Temperatura
zewn trzna

Maksymalna:D.B/W.B 24 oC /18 oC

Temperatura
zewn trzna

Maksymalna:D.B/W.B 24 oC /18 oC

(PRZEMIENNIK)

Minimalna:D.B/W.B 21 oC /15 oC
Minimalna: D.B -15 oC
Minimalna: D.B 15 oC
Minimalna:D.B/W.B -7 oC /-8 oC
Minimalna:D.B -15 oC

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

u

3. Niesprawny bezpiecznik na panelu sterowania jednostki
na element typu
wewn trznej nale y niezw ocznie wymieni
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

6.

Zu yte bateria nale y odpowiednio zutylizowa .

7.

Zabrania si obs ugi urz dzenia przez dzieci i osoby niedo

atwy dost p do wtyczki.

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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Instrukcja pobrana ze strony aero7.pl

