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Dzi kujemy za zakup Klimatyzatora  rmy TOSHIBA. 
Przed rozpocz ciem korzystania z Klimatyzatora nale y uwa nie przeczyta  niniejsz  instrukcj .
• Instrukcj  Obs ugi i Instrukcj  Monta u nale y uzyska  od producenta (lub dystrybutora).
• W tym celu nale y zwróci  si  do producenta (lub dystrybutora).
• Wyja ni  klientowi w sposób zrozumia y zawarto  Instrukcji Obs ugi, a nast pnie przekaza  mu j .

UWAGA
W niniejszej instrukcji opisano funkcjonowanie jednostki wewn trznej i bezprzewodowego pilota zdalnego
sterowania.
Szczegó y dotycz ce jednostki zewn trznej i przewodowego pilota zdalnego sterowania zamieszczono 
w instrukcji obs ugi dostarczonej wraz z jednostk  zewn trzn  (Instrukcj  nale y przechowywa  w 
bezpiecznym miejscu).

STOSOWANIE CZYNNIKA CH ODNICZEGO R32
W niniejszym klimatyzatorze u yty zosta  czynnik ch odniczy HFC (R32), który nie niszczy warstwy 
ozonowej.

Zgodnie z norm  IEC 60335-1
Tego urz dzenia nie powinny u ywa  osoby (w tym dzieci) o obni onej
sprawno ci  zycznej, sensorycznej lub umys owej, ani osoby bez
odpowiedniej wiedzy i do wiadczenia, chyba e nad ich bezpiecze stwem
b dzie czuwa a osoba za nie odpowiedzialna.
Dzieci nale y pilnowa , tak by nie bawi y si  urz dzeniem.

Zgodnie z norm  EN 60335-1
Tego urz dzenia mog  u ywa  dzieci w wieku od lat 8 oraz osoby o
obni onej sprawno ci  zycznej, sensorycznej lub umys owej, oraz osoby
bez odpowiedniej wiedzy i do wiadczenia, je li b d  one nadzorowane
lub udzielone im zostan  instrukcje z zakresu bezpiecznego stosowania
urz dzenia, oraz je li b d  oni rozumie  zwi zane z tym zagro enia.
Dzieci nie powinny bawi  si  urz dzeniem. Czyszczenie i czynno ci
konserwacyjne przeznaczone do przeprowadzenia przez u ytkownika nie
powinny by  wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
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Dzi kujemy za zakup klimatyzatora rmy Toshiba.
Nale y uwa nie przeczyta  niniejsz  instrukcj , która zawiera wa ne informacje zgodne z zapisami 
Dyrektywy Maszynowej (Directive 2006/42/EC), i upewni  si , e podane tre ci s  zrozumia e.
Po przeczytaniu niniejszej instrukcji nale y schowa  j  w bezpiecznym miejscu razem z Instrukcj  
Monta u dostarczon  z zakupionym wyrobem.
Ogólne Oznaczenie: Klimatyzator

Wykwali kowany Instalator lub Wykwali kowany Pracownik Serwisu - De nicja
Monta , konserwacj , napraw  i demonta  klimatyzatora mo e wykonywa  jedynie wykwali kowany 
instalator lub wykwali kowany pracownik serwisu. Wykonanie jakiejkolwiek z powy szych czynno ci 
nale y zleca  wykwali kowanemu instalatorowi lub wykwali kowanemu pracownikowi serwisu.
Wykwali kowany instalator lub wykwali kowany pracownik serwisu to zleceniobiorca, który posiada 
wiedz  i odpowiednie kwali kacje opisane w poni szej tabeli.

Zleceniobiorca Wiedza i kwali kacje, jakie musi posiada  zleceniobiorca
Wykwali kowany 
instalator

• Wykwali kowany instalator to osoba, która instaluje, konserwuje, zmienia po o enie i dokonuje 
demonta u klimatyzatorów rmy Toshiba Carrier Corporation. Osoba ta zosta a przeszkolona pod 
k tem instalacji, konserwacji, zmian po o enia i wykonywania demonta u klimatyzatorów rmy 
Toshiba Carrier Corporation lub zosta a poinstruowana jak wykonywa  wspomniane czynno ci 
przez osob  lub osoby przeszkolone, w zwi zku z czym posiada dog bn  wiedz  zwi zan  z 
wykonywaniem tych czynno ci.

• Wykwali kowany instalator, który mo e wykonywa  prace elektryczne podczas instalacji, zmiany 
po o enia i demonta u, posiada odpowiednie kwali kacje do wykonywania prac elektrycznych 
okre lone w obowi zuj cych przepisach i rozporz dzeniach i jest osob  przeszkolon  w 
wykonywaniu prac elektrycznych na klimatyzatorze rmy Toshiba Carrier Corporation lub 
poinstruowan  jak wykonywa  wspomniane czynno ci przez osob  lub osoby przeszkolone, w 
zwi zku z czym posiada dog bn  wiedz  zwi zan  z wykonywaniem tych czynno ci.

• Wykwali kowany instalator, który mo e wykonywa  prace zwi zane z czynnikiem ch odniczym 
i instalacj  rurow  podczas instalacji, zmiany po o enia i demonta u, posiada odpowiednie 
kwali kacje do wykonywania prac z czynnikiem ch odniczym i instalacj  rurow  okre lone w 
obowi zuj cych przepisach i rozporz dzeniach i jest osob  przeszkolon  w wykonywaniu prac z 
czynnikiem ch odniczym i instalacj  rurow  na klimatyzatorze rmy Toshiba Carrier Corporation 
lub poinstruowan  jak wykonywa  wspomniane czynno ci przez osob  lub osoby przeszkolone, w 
zwi zku z czym posiada dog bn  wiedz  zwi zan  z wykonywaniem tych czynno ci.

• Wykwali kowany instalator, który mo e wykonywa  prace na wysoko ciach, zosta  przeszkolony 
na temat wykonywania prac na wysoko ciach przy klimatyzatorach rmy Toshiba Carrier 
Corporation lub zosta  poinstruowany jak wykonywa  wspomniane czynno ci przez osob  lub 
osoby przeszkolone, w zwi zku z czym posiada dog bn  wiedz  zwi zan  z wykonywaniem tych 
czynno ci.

Wykwali kowany 
pracownik 
serwisu

• Wykwali kowany pracownik serwisu to osoba, która instaluje, naprawia, konserwuje, zmienia 
po o enie i dokonuje demonta u klimatyzatorów rmy Toshiba Carrier Corporation. Osoba ta 
zosta a przeszkolona pod k tem instalacji, naprawy, konserwacji, zmian po o enia i wykonywania 
demonta u klimatyzatorów rmy Toshiba Carrier Corporation lub zosta a poinstruowana jak 
wykonywa  wspomniane czynno ci przez osob  lub osoby przeszkolone, w zwi zku z czym posiada 
dog bn  wiedz  zwi zan  z wykonywaniem tych czynno ci.

• Wykwali kowany pracownik serwisu, który mo e wykonywa  prace elektryczne podczas instalacji, 
naprawy, zmiany po o enia i demonta u, posiada odpowiednie kwali kacje do wykonywania prac 
elektrycznych okre lone w obowi zuj cych przepisach i rozporz dzeniach i jest osob  przeszkolon  
w wykonywaniu prac elektrycznych na klimatyzatorze rmy Toshiba Carrier Corporation lub 
poinstruowan  jak wykonywa  wspomniane czynno ci przez osob  lub osoby przeszkolone, w 
zwi zku z czym posiada dog bn  wiedz  zwi zan  z wykonywaniem tych czynno ci.

• Wykwali kowany pracownik serwisu, który mo e wykonywa  prace zwi zane z czynnikiem 
ch odniczym i instalacj  rurow  podczas instalacji, naprawy, zmiany po o enia i demonta u, 
posiada odpowiednie kwali kacje do wykonywania prac z czynnikiem ch odniczym i instalacj  
rurow  okre lone w obowi zuj cych przepisach i rozporz dzeniach i jest osob  przeszkolon  w 
wykonywaniu prac z czynnikiem ch odniczym i instalacj  rurow  na klimatyzatorze rmy Toshiba 
Carrier Corporation lub poinstruowan  jak wykonywa  wspomniane czynno ci przez osob  lub 
osoby przeszkolone, w zwi zku z czym posiada dog bn  wiedz  zwi zan  z wykonywaniem tych 
czynno ci.

• Wykwali kowany pracownik serwisu, który mo e wykonywa  prace na wysoko ciach, zosta  
przeszkolony na temat wykonywania prac na wysoko ciach przy klimatyzatorach rmy Toshiba 
Carrier Corporation lub zosta  poinstruowany jak wykonywa  wspomniane czynno ci przez osob  
lub osoby przeszkolone, w zwi zku z czym posiada dog bn  wiedz  zwi zan  z wykonywaniem 
tych czynno ci.
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Niniejsze rodki ostro no ci, opisuj ce najwa niejsze zagadnienia z zakresu bezpiecze stwa, pozwol  
u ytkownikom i osobom trzecim unikn  obra e  ciała, a tak e uchroni  mienie przed uszkodzeniem. Po 
zapoznaniu si  z materiałem zamieszczonym poni ej (definicje oznacze ) nale y dokładnie przeczyta  
niniejsz  instrukcj ; bezwzgl dnie stosowa  si  do podanych zalece  podczas korzystania z urz dzenia.

eDeinezcanzO finicja oznaczenia

 OSTRZE ENIE
Tekst przedstawiony w ten sposób oznacza, i  niezastosowanie si  do 
wskazówek podanych w ostrze eniu mogłoby skutkowa  powa nymi 
obra eniami ciała (*1) lub – w przypadku niewła ciwej obsługi produktu – 
mierci .

 UWAGA
Tekst przedstawiony w ten sposób oznacza, i  niezastosowanie si  do 
wskazówek podanych w uwadze mogłoby spowodowa  pomniejsze 
obra enia ciała (*2) lub – w razie niewła ciwej obsługi produktu – 
uszkodzenia (*3) mienia.

*1:  Powa ne obra enia ciała obejmuj  utrat  wzroku, urazy, oparzenia, pora enie 

pr dem elektrycznym, złamania kostne, zatrucia i inne obra enia, które maj  

efekty nast pcze i wi  si  z konieczno ci  hospitalizacji lub długotrwałego 

leczenia klinicznego.

*2:  Pomniejsze obra enia ciała obejmuj  urazy, poparzenia, pora enie pr dem 

elektrycznym i inne obra enia, które nie wi  si  z konieczno ci  hospitalizacji 

lub długotrwałego leczenia klinicznego.

*3:  Uszkodzenia mienia oznaczaj  uszkodzenia budynków i wyposa enia 

gospodarstw domowych, a tak e obra enia/straty w zakresie inwentarza ywego 

i zwierz t domowych.

ZNACZENIE SYMBOLI ZAMIESZCZONYCH NA JEDNOSTCE

OSTRZE ENIE
(Ryzyko po aru)

To oznaczenie dotyczy wy cznie czynnika ch odniczego 
R32. Typ czynnika ch odniczego jest wskazany na tabliczce 
znamionowej jednostki zewn trznej. 
Je eli wskazany typ czynnika ch odniczego to R32, to oznacza 
to, i  w jednostce zastosowano atwopalny czynnik ch odniczy. 
Je eli dojdzie do wycieku czynnika ch odniczego i zetknie si  on 
z p omieniem lub gor cym podzespo em, to powstanie szkodliwy 
gaz i wyst pi ryzyko po aru.

Przed przyst pieniem do eksploatacji nale y dok adnie przeczyta  PODR CZNIK 
U YTKOWNIKA.

Wymaga si , aby przed przyst pieniem do eksploatacji personel serwisowy dok adnie 
przeczyta  PODR CZNIK U YTKOWNIKA oraz PODR CZNIK INSTALACJI.

Dodatkowe informacje s  dost pne w PODR CZNIKU U YTKOWNIKA, 
PODR CZNIKU INSTALACJI i innych dokumentach.
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Ostrze enia na zespole klimatyzatora

Rodzaj ostrze enia Opis

WARNING

ELECTRICAL SHOCK HAZARD
Disconnect all remote 
electric power supplies 
before servicing.

OSTRZE ENIE

ZAGRO ENIE PORA ENIEM ELEKTRYCZNYM
Przed przyst pieniem do obs ugi od czy  wszystkie
zdalne ród a zasilania elektrycznego.

WARNING

Moving parts.
Do not operate unit with grille 
removed.
Stop the unit before the servicing.

OSTRZE ENIE

Cz ci ruchome.
Nie uruchamia  jednostki ze zdemontowan  kratk  wlotu
powietrza.
Przed przyst pieniem do obs ugi zatrzyma  jednostk .

CAUTION

High temperature parts.
You might get burned 
when removing this panel.

UWAGA

Podzespo y o wysokiej temperaturze.
ci gni cie tego panelu grozi poparzeniem.

CAUTION

Do not touch the aluminum 
fins of the unit.
Doing so may result in injury.

UWAGA

Nie dotyka  aluminiowych eber jednostki.
W przeciwnym razie mo e doj  do obra e  cia a.

CAUTION

BURST HAZARD
Open the service valves before 
the operation, otherwise there 
might be the burst.

UWAGA

NIEBEZPIECZE STWO ROZERWANIA
Przed uruchomieniem otworzy  zawory serwisowe, w
przeciwnym razie mo e doj  do rozerwania instalacji.
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1 ZASADY BEZPIECZE STWA
 NIEBEZPIECZE STWO

• Nie przeprowadza  monta u jednostki na w asn  r k . 
Monta  jednostki powinien wykona  odpowiednio 
wykwali kowany monter.

• Nie przeprowadza  napraw jednostki na w asn  r k . 
Jednostka nie zawiera podzespo ów, które mo na 
naprawi  samodzielnie.

• Otwarcie lub zdj cie obudowy stwarza ryzyko pora enia 
pr dem elektrycznym.

• Od czenie zasilania nie zapobiegnie ewentualnemu 
ryzyku pora enia pr dem elektrycznym.

Producent nie ponosi odpowiedzialno ci za straty spowodowane 
nieprzestrzeganiem zalece  zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

 OSTRZE ENIE

Ogólne 
• Przed pierwszym u yciem klimatyzatora dok adnie przeczyta  Instrukcj  

Obs ugi. Znajduje si  w niej wiele wa nych informacji, które nale y zna  
podczas codziennego u ytkowania.

• O zainstalowanie poprosi  sprzedawc  lub specjalist . Klimatyzator mo e 
by  zainstalowany tylko przez wykwali kowanego instalatora(*1). Instalacja 
klimatyzatora przez osob  niewykwali kowan  mo e prowadzi  do 
problemów, takich jak wybuch po aru, pora enie pr dem, obra enia, wyciek 
wody, ha as i wibracje.

• Nie u ywa  do uzupe niania lub wymiany innego czynnika ch odniczego 
ni  zalecany. Grozi to nieprawid owym wzrostem ci nienia w obiegu 
ch odniczym, co mo e doprowadzi  do awarii lub wybuchu urz dzenia oraz 
odniesienia obra e .

• Miejsca, w których d wi k pracy jednostki zewn trznej mo e zak óca  
spokój. (Instaluj c klimatyzator nale y uwzgl dni  poziom ha asu, w 
szczególno ci podczas monta u blisko s siedniego budynku).

• To urz dzenie jest przeznaczone do u ytku przez specjalistów lub 
odpowiednio przeszkolonych u ytkowników w sklepach, w bran y 
o wietleniowej do u ytku komercyjnego przez laików.

Transport i przechowywanie
• Transportuj c klimatyzator u ywa  butów ze wzmocnionymi czubkami, 

ochronnych r kawic i innej odzie y ochronnej. 
• Podczas przenoszenia klimatyzatora nie wolno chwyta  za ta my owini te 

wokó  opakowania kartonowego. P kni cie ta my grozi obra eniami.
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• Przenosz c kartony w celu ich magazynowania lub transportu, nale y 
przestrzega  zalece  widniej cych na kartonach. Nieprzestrzeganie tych 
zalece  mo e spowodowa  przewrócenie si  kartonów pouk adanych na 
stosie.

• Klimatyzator nale y transportowa  w stabilnych warunkach. Je li 
którakolwiek cz  produktu jest uszkodzona, skontaktowa  si  ze 
sprzedawc .

• Je li klimatyzator musi zosta  przeniesiony r cznie, czynno  t  musz  
wykona  przynajmniej dwie osoby.

Monta
• Prace elektryczne przy klimatyzatorze mo e wykonywa  wy cznie 

wykwali kowany instalator(*1) lub wykwali kowany pracownik serwisu(*1). 
W adnym wypadku prac tych nie wolno powierza  osobie bez odpowiednich 
kwali kacji, poniewa  niew a ciwie wykonana praca grozi pora eniem 
pr dem i/lub przebiciem elektrycznym.

• Po zako czeniu instalacji poprosi  instalatora o pokazanie, gdzie znajduje 
si  wy cznik. W przypadku problemów z klimatyzatorem ustawi  wy cznik 
do pozycji wy czenia (OFF) i skontaktowa  si  z wykwali kowany pracownik 
serwisu(*1).

• W przypadku monta u jednostki w ma ym pomieszczeniu nale y zapewni  
odpowiednie rodki, aby w razie wycieku czynnika ch odniczego nie dosz o 
do przekroczenia granicznego poziomu st enia. Wdra aj c wspomniane 
rodki nale y zasi gn  porady w punkcie zakupu klimatyzatora. Zbyt 

du e st enie czynnika ch odniczego grozi wypadkiem spowodowanym 
niedoborem tlenu.

• Nie montowa  klimatyzatora w miejscu, gdzie wyst puje ryzyko pojawienia 
si  atwopalnego gazu. Ulatniaj cy si  atwopalny gaz mo e zebra  si  wokó  
jednostki, gro c po arem.

• Kupuj c osobne elementy upewni  si , e s  to marki zalecane przez 
producenta. Korzystanie z produktów niezgodnych z tymi wymogami grozi 
po arem, pora eniem elektrycznym, wyciekiem wody lub innymi awariami. 
Instalacja musi by  przeprowadzana przez specjalist .

• Potwierdzi  prawid owe wykonanie uziemienia.

Obs uga
• Przed otwarciem kratki wlotowej jednostki wewn trznej lub panelu 

serwisowego jednostki zewn trznej, wy cznik obwodu nale y ustawi  w 
pozycji WY CZENIA (OFF). Zaniechanie ustawienia wy cznika obwodu w 
pozycji OFF grozi pora eniem elektrycznym w razie kontaktu z wewn trznymi 
podzespo ami. Tylko wykwali kowany instalator(*1) lub wykwali kowany 
pracownik serwisu(*1) mo e demontowa  panel przedni jednostki 
wewn trznej lub panel serwisowy jednostki zewn trznej i wykonywa  
wymagane prace. 

• W klimatyzatorze znajduj  si  elementy pod wysokim napi ciem oraz 
elementy ruchome. Nie zdejmowa  panela przedniego jednostki wewn trznej 
ani panelu serwisowego jednostki zewn trznej, poniewa
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grozi to pora eniem pr dem lub przyskrzynieniem palców lub wk adanych 
przedmiotów. Je li konieczne b dzie wymontowanie tych cz ci, 
skontaktowa  si  z wykwali kowanym instalatorem(*1) lub wykwali kowanym 
pracownikiem serwisu(*1).

• Nie przenosi  ani nie naprawia  jednostki samodzielnie. Poniewa  w 
jednostce obecne jest wysokie napi cie, podczas zdejmowania pokrywy i 
jednostki g ównej u ytkownik mo e zosta  pora ony pr dem.

• Do wyczyszczenia ltra jednostki wewn trznej lub wykonania innych prac 
na wysoko ci nale y u y  podestu o wysoko ci powy ej 50 cm. Z uwagi 
na ryzyko upadku i doznania obra e  podczas pracy na wysoko ci takie 
czynno ci nie powinny by  wykonywane przez niewykwali kowanych 
pracowników. Je li konieczne b dzie wykonanie wymienionych 
czynno ci, nale y poprosi  o to wykwali kowanego instalatora(*1) lub 
wykwali kowanego pracownika serwisu(*1).

• Nie dotyka  aluminiowych eber jednostki zewn trznej. W przeciwnym 
razie mo na dozna  obra e . Je li dotkni cie eberek b dzie konieczne, 
nie dotyka  ich samemu, ale skonsultowa  si  z wykwali kowanym 
instalatorem(*1) lub wykwali kowanym pracownikiem serwisu(*1).

• Zabrania si  wspinania na jednostk  zewn trzn , jak równie  k adzenia 
jakichkolwiek przedmiotów na jej górnej powierzchni. W przeciwnym razie 
mo e doj  do obra e  cia a spowodowanych upadkiem lub str ceniem 
wspomnianych przedmiotów z jednostki zewn trznej.

• Urz dzenia, w którym nast puje spalanie, nie wolno ustawia  bezpo rednio 
w strumieniu powietrza z klimatyzatora, poniewa  mo e dochodzi  wówczas 
do nieca kowitego spalania.

• Je li klimatyzator jest u ywany w pomieszczeniu, w którym znajduje si  
równie  urz dzenie spalaj ce, nale y zapewni  odpowiedni  wentylacj  
pomieszczenia. Nieprawid owa wentylacja spowoduje niedobór tlenu.

• Je li klimatyzator jest u ywany w zamkni tym pomieszczeniu, nale y 
zapewni  odpowiedni  wentylacj  pomieszczenia. Nieprawid owa wentylacja 
spowoduje niedobór tlenu.

• Nie wystawia  cz ci cia a na d ugotrwa e bezpo rednie dzia anie ch odnego 
powietrza i nie ch odzi  si  nadmiernie. Mo e to prowadzi  do stanu 
chorobowego i utraty zdrowia.

• Nie wsadza  palców lub innych przedmiotów do wlotu lub wylotu powietrza. 
Mo e to prowadzi  do obra e , poniewa  wewn trz jednostki szybko obraca 
si  wentylator.

• Skonsultowa  si  ze sklepem, w którym dokonano zakupu, je li klimatyzator 
nie dzia a prawid owo (podczas ch odzenia lub grzania), poniewa  przyczyn  
mo e by  wyciek czynnika ch odniczego. Potwierdzi  szczegó owe 
informacje dotycz ce naprawy u specjalisty(*1), je li naprawa wymaga 
dodatkowego na adowania czynnika ch odniczego.

• Przed czyszczeniem zatrzyma  prac  klimatyzatora i wy czy  w cznik 
obwodu. W przeciwnym razie mo e doj  do obra e , poniewa  wewn trz 
jednostki szybko obraca si  wentylator.
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Naprawy
• W przypadku stwierdzenia pewnych nieprawid owo ci w pracy klimatyzatora 

(pojawienie si  informacji o b dzie na wy wietlaczu, zapach spalenizny, 
nietypowe odg osy, niedzia aj ca funkcja ch odzenia lub grzania, wyciek wody) 
nie wolno dotyka  klimatyzatora, lecz ustawi  wy cznik obwodu w pozycji 
OFF i skontaktowa  si  z wykwali kowanym pracownikiem serwisu(*1). 
Podj  stosowne rodki zabezpieczaj ce, aby do momentu przybycia 
wykwali kowanego pracownika serwisu(*1) zasilanie nie by o w czane (na 
przyk ad umieszczaj c ostrze enie „awaria” w s siedztwie wy cznika). Dalsza 
eksploatacja niesprawnego klimatyzatora grozi nasileniem si  problemów 
mechanicznych, pora eniem pr dem elektrycznym itp.

• W razie uszkodzenia kratki wentylatora nie nale y podchodzi  do 
jednostki zewn trznej, ale ustawi  wy cznik w pozycji wy czenia (OFF) 
i skontaktowa  si  z wykwali kowanym pracownikiem serwisu(*1) w celu 
wykonania napraw. Nie przestawia  wy cznika obwodu do pozycji ON (W .) 
do momentu zako czenia naprawy.

• Je li istnieje niebezpiecze stwo, e jednostka wewn trzna mo e spa , nie 
nale y podchodzi  do jednostki wewn trznej, ale ustawi  wy cznik w pozycji 
wy czenia (OFF) i skontaktowa  si  z wykwali kowanym instalatorem(*1) 
lub pracownikiem serwisu(*1) w celu ponownego zamontowania jednostki. 
Nie ustawia  wy cznika w pozycji w czonej (ON), dopóki jednostka nie 
zostanie ponownie zamontowana.

• Je li istnieje niebezpiecze stwo, e jednostka zewn trzna mo e 
si  przewróci , nie nale y podchodzi  do jednostki zewn trznej, ale 
ustawi  wy cznik w pozycji wy czenia (OFF) i skontaktowa  si  z 
wykwali kowanym instalatorem(*1) lub pracownikiem serwisu(*1) w celu 
poprawienia monta u lub ponownego zamontowania jednostki. Nie ustawia  
wy cznika w pozycji w czonej (ON), dopóki poprawianie monta u lub 
ponowne montowanie nie zostanie zako czone.

• Nie wolno mody kowa  jednostki. Mo e to prowadzi  do wybuchu po aru, 
pora enia pr dem itp.

Zmiana miejsca zamontowania jednostki
• Je li konieczna b dzie zmiana po o enia klimatyzatora, nie nale y robi  tego 

samodzielnie, ale skonsultowa  si  z wykwali kowanym instalatorem(*1) 
lub wykwali kowanym pracownikiem serwisu(*1). Nieprawid owe 
przeprowadzenie zmiany po o enia klimatyzatora grozi pora eniem pr dem i/
lub po arem.

 UWAGA

Od czanie urz dzenia od g ównego zasilania.
• Urz dzenie musi by  pod czone do g ównego ród a zasilania poprzez 

prze cznik z rozdzieleniem styku wynosz cym co najmniej 3 mm.

W obwodzie zasilania klimatyzatora nale y zainstalowa  bezpiecznik 
monta owy (mo na stosowa  bezpieczniki dowolnego rodzaju).
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Monta
• Dobrze u o y  w  spustowy, aby zapewni  idealne odprowadzanie 

wody. Nieprawid owy odp yw mo e spowodowa  zalanie pomieszczenia i 
zmoczenie mebli.

• Klimatyzator nale y pod czy  do oddzielnego ród a zasilania o podanym 
napi ciu. W innym wypadku mo e si  on zepsu  lub spowodowa  po ar.

• Sprawdzi , czy jednostka zewn trzna jest zamocowana na podstawie. W 
przeciwnym razie mo e ona spa  lub spowodowa  inne wypadki.

Obs uga
• Nie u ywa  tego klimatyzatora do celów specjalnych takich jak konserwacja 

ywno ci, narz dzi precyzyjnych, dzie  sztuki, hodowli zwierz t, w 
samochodach lub na jednostkach p ywaj cych.

• Nie dotyka  prze czników mokrymi palcami. Grozi to pora eniem pr dem.
• Je li klimatyzator nie b dzie u ywany przez d u szy okres, dla 

bezpiecze stwa nale y wy czy  g ówne zasilanie lub wy cznik.
• Aby klimatyzator dzia a  tak samo sprawnie, jak na pocz tku, nale y u ywa  

go w zakresie temperatury roboczej podanym w instrukcjach. W przeciwnym 
razie mo e doj  do usterki lub wycieku wody z jednostki.

• Do pilota zdalnego sterowania nie powinny si  dosta  adne p yny. Uwa a , 
aby nie wyla  na niego soku, wody czy jakiegokolwiek innego p ynu.

• Nie my  klimatyzatora. W przeciwnym razie mo e doj  do pora enia 
pr dem.

• Sprawdzi , czy podstawa instalacyjna i inne elementy nie zosta y zu yte 
po d ugotrwa ym u ytkowaniu. Pozostawienie ich w takim stanie mo e 
prowadzi  do upadku jednostki i obra e .

• Nie pozostawia  palnych aerozoli lub innych palnych materia ów w pobli u 
klimatyzatora i nie rozpyla  palnych aerozoli bezpo rednio na klimatyzator. 
Mog  one ulec zap onowi.

• Przed czyszczeniem zatrzyma  prac  klimatyzatora i wy czy  w cznik 
obwodu. W przeciwnym razie mo e doj  do obra e , poniewa  wewn trz 
jednostki szybko obraca si  wentylator.

• Poprosi  sprzedawc  o przeprowadzenie czyszczenia klimatyzatora. 
Czyszczenie klimatyzatora w nieprawid owy sposób mo e spowodowa  
uszkodzenie plastikowych cz ci i ich izolacji, co mo e prowadzi  do awarii. 
W najgorszym przypadku mo e doj  do wycieku wody, pora enia pr dem, 
wydzielania si  dymu i po aru.

• Nie stawia  na jednostce naczy  z wod , takich jak wazony. Dostanie si  
wody do jednostki mo e spowodowa  degradacj  izolacji elektrycznej i 
prowadzi  do pora enia pr dem.

• Klimatyzatorów nie wolno my  myjkami ci nieniowymi. Up yw pr du 
elektrycznego mo e doprowadzi  do pora enia pr dem elektrycznym lub 
po aru.

(*1) Informacje w rozdziale „Wykwali kowany Instalator lub Wykwali kowany 
Pracownik Serwisu – De nicja”.
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  Informacje dotycz ce transportu, przenoszenia i przechowywania 
kartonów

 Przyk ady oznacze  na kartonie

Symbol Opis Symbol Opis

Chroni  przed wilgoci Nie upuszcza

Delikatne Nie k a  poziomo

77
Wysoko  stosu
(w tym przypadku mo na
u o y  na stosie 8
kartonów)

Nie chodzi  po kartonie

T  stron  do góry Nie nadepn

Obchodzi  si  ostro nie

Inne uwagi Opis

UWAGA 

Ryzyko odniesienia obra e .
Nie chwyta  za ta m . Grozi to odniesieniem obra e  w 
razie zerwania ta my.
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2 CZ CI DODATKOWE
Pilot zdalnego 

sterowania
Uchwyt pilota zdalnego 

sterowania
Baterie (dwie)

3 NAZWA CZ CI
  Jednostka wewn trzna

SET

TIME

TIMER SET

TEST
FILTER
RESET CL

FAN

SAVE

SWING/FIX

VENT

MODE

UNIT  LOUVER

11 10

7 8, 965

3 4

1

2

1 Czujnik temperatury w pomieszczeniu 6 aluzja poziomego przep ywu powietrza

2 Panel przedni 7 aluzja pionowego przep ywu powietrza

3 Kratka wlotu powietrza 8 Panel wy wietlacza

4 Filtr powietrza 9 Odbiornik sygna u podczerwieni

5 Wylot powietrza 10 Pilot zdalnego sterowania (bezprzewodowy)

11 Pilot zdalnego sterowania (przewodowy, 
sprzedawany oddzielnie)
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Nazwy i funkcje wska ników
i sterowników na jednostce
wewn trznej

Panel wy wietlacza

123
Warunki pracy zosta y opisane poni ej.
1 PRACA (Bia y)

Kontrolka ta zapala si  podczas pracy.
2 TIMER (Bia y)

Kontrolka zapala si  na bia o gdy timer jest ustawiony.
UWAGA

Je li ustawienie timera zosta o wprowadzone przez 
pilota zdalnego sterowania kontrolka TIMER nie 
zapala si . 
W przypadku grupy kontrolka TIMER zapala si  
tylko na jednostce g ównej. (patrz rozdzia  „  
OGRANICZONE FUNKCJONOWANIE PODCZAS 
STEROWANIA W GRUPIE„)

3 Grzanie wst pne/Odszranianie (Bia y)
Kontrolka ta zapala si  po w czeniu zasilania
lub zaraz po rozpocz ciu grzania lub podczas
odszraniania.

 UWAGA
• Niezgodno  trybu pracy

Je eli w modelu, który nie obs uguje
automatycznej zmiany trybu pracy (ch odzenie/
ogrzewanie), wybrany zostanie TRYB
AUTOMATYCZNY lub gdy wybrany zostanie
tryb OGRZEWANIA w jednostce obs uguj cej
Wy cznie funkcj  Ch odzenia, uruchomi si
sygna  alarmowy (brz czyk) klimatyzatora
informuj cy o niezgodno ci trybu pracy. Zmieni
tryb pracy, korzystaj c z przycisku MODE
umieszczonego na bezprzewodowym pilocie
zdalnego sterowania. Wskazania niezgodno ci
nie mo na usun , korzystaj c z przewodowego
pilota zdalnego sterowania.

• Gdy lokalne ograniczenie zostanie ustawione
przez sterowanie centralne z innego sprz tu,
sygna  nie zostanie odebrany, nawet po
naci ni ciu przycisku pilota. Przyjmowany b dzie
sygna  START/STOP. (D wi k alarmu „pi” b dzie
emitowany pi ciokrotnie).

Obs uga TYMCZASOWA
Je li pilot zostanie zagubiony lub wyczerpi  si  
jego baterie, nale y nacisn  przycisk [RESET]. 
• Wcisn  przycisk [RESET], aby uruchomi

klimatyzator.
Wcisn  ponownie ten przycisk, aby zatrzyma
go.

Przycisk OPERATION/
RESET 
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4 NAZWY ELEMENTÓW PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
  Bezprzewodowy pilot zdalnego 
sterowania i jego funkcje

SWING FAN

FIX QUIET

Hi POWER

COMFORT
SLEEP

1

2 4
6
5
15
12
11
8
10

3
7

9
14

13

1 Nadajnik sygna u podczerwieni
Wysy a sygna  do jednostki wewn trznej.

2 Przycisk START/STOP
Nacisn  przycisk, aby rozpocz  prac .
(D wi k odebrania sygna u zostanie wyemitowany.)
Nacisn  przycisk ponownie, aby zako czy  prac .
(D wi k odebrania sygna u zostanie wyemitowany.)
Je li d wi k odebrania sygna u nie zostanie
wyemitowany, nacisn  przycisk dwukrotnie.

3 Przycisk wyboru trybu (MODE)
Nacisn , by wybra  tryb pracy klimatyzatora.
Ka de naci ni cie tego przycisku powoduje
wybranie trybu w kolejno ci od A : Automatyczna
zmiana,  : Zimno,  : Suszenie,  : Ciep o, 

:  Tylko wentylator i powrót do A. (D wi k 
odebrania sygna u zostanie wyemitowany.)

4 Przycisk temperatury ( )
  ...........Ustawiona temperatura zostaje 

zwi kszona do 30 °C.
  ...........Ustawiona temperatura zostaje 

zmniejszona do 17 °C. (D wi k odebrania 
sygna u zostanie wyemitowany.)

5 Przycisk pr dko ci wentylatora (FAN)
Nacisn , by wybra  pr dko  pracy wentylatora. W 
trybie AUTO pr dko  wentylatora jest regulowana 
automatycznie w zale no ci od temperatury w 
pomieszczeniu.

Wybrana pr dko  wentylatora mo e równie  
zosta  ustawiona r cznie spo ród pi ciu ustawie .
(LOW , LOW+ , MED ,
MED+ , HIGH )
(D wi k odebrania sygna u zostanie wyemitowany.)

6 Przycisk automatycznej pracy aluzji 
(SWING)
Nacisn , by aluzja zacz a wachlowa .
(D wi k odebrania sygna u zostanie wyemitowany.)
Nacisn  przycisk SWING ponownie, by zatrzyma
aluzj .

(D wi k odebrania sygna u zostanie wyemitowany.)
7 Przycisk ustawienia pracy aluzji (FIX)

Nacisn , by ustawi  kierunek nadmuchu.
(D wi k odebrania sygna u zostanie wyemitowany.)
W czasie przytrzymywania tego przycisku s ycha
sta y d wi k odbierania sygna u.

8 Przycisk wy czenia timera (OFF)
Nacisn , by wy czy  timer.

9 Przycisk w czenia timera (ON)
Nacisn , by w czy  timer.

10 Przycisk zatwierdzania (SET)
Nacisn , by zapisa  ustawienia czasowe.
(D wi k odebrania sygna u zostanie
wyemitowany.)

11 Przycisk kasowania (CLR)
Nacisn , by skasowa  czas w czenia i wy czenia
timera. (D wi k odebrania sygna u zostanie
wyemitowany.)

12 Przycisk wysokiej mocy (Hi POWER)
Nacisn , by uruchomi  prac  w trybie wysokiej
mocy.
Funkcja ta nie dzia a dla uk adów grupowych.

13 Przycisk PRESET
Nacisn , aby zmieni  tryb pracy na preferowany
tryb zapami tany uprzednio. Aby zapami ta  tryb
pracy, przytrzyma  przycisk co najmniej przez 3
sekundy w preferowanym trybie pracy. 
P Symbol zostanie wy wietlony, a tryb pracy 
zapami tany.

14 Przycisk COMFORT SLEEP
Nacisn , aby w czy  funkcj  wy czenia timera,
który automatycznie dostosowuje temperatur  w
pomieszczeniu i pr dko  wentylatora.
Wy czenie mo e nast pi  w nast puj cym czasie:
1, 3, 5 lub 9 godzin.
Podczas funkcjonowania w sterowanej grupie
ustawiona temperatura oraz pr dko  wentylatora
nie s  ustawiane automatycznie. Tylko funkcja
wy czenia timera jest w czona.

15 Przycisk QUIET
Nacisn , by uruchomi  prac  w trybie cichym.
Ponowne naci ni cie przycisku spowoduje powrót
do normalnej pracy.
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  Nazwy i funkcje wska ników 
na bezprzewodowym pilocie 
zdalnego sterowania

Wy wietlacz
Wszystkie wska niki, poza wska nikiem godziny, 
s  wy wietlane po naci ni ciu przycisku START/ 
STOP .

10
7
5
46

9
8

1 23

• Na ilustracji przedstawiono wszystkie wska niki 
w celu ich omówienia. 
Podczas pracy klimatyzatora tylko wybrane 
wska niki b d  wy wietlone na pilocie zdalnego 
sterowania.

1 Znak transmisji
Znak transmisji ( ) wskazuje, e pilot zdalnego 
sterowania wysy a sygna y do jednostki wewn trznej.

2 Wy wietlacz trybu
Wskazuje aktualny tryb pracy.
(A : Automatyczna zmiana,  : Zimno,  : Suszenie, 

 : Ciep o, : Tylko wentylator)
3 Wy wietlacz temperatury

Wskazuje ustawienie temperatury (w zakresie 17 °C
do 30 °C).
Po w czeniu trybu  : Tylko wentylator,
ustawienie temperatury nie jest wy wietlane.

4 Wy wietlacz pr dko ci wentylatora (FAN)
Wy wietla wybran  pr dko  wentylatora.
Wy wietla ustawienie AUTO lub jeden z pi ciu
poziomów pr dko ci (LOW , LOW+ , 
MED , MED+ , HIGH ).
Wskazuje  gdy tryb pracy to  : Suszenie.

5 Wy wietlacz TIMER i zegara
Wy wietla ustawienia pracy timera lub zegar.
Standardowo wy wietlany jest zegar, chyba e
TIMER jest uruchomiony.

6 Wy wietlacz Hi POWER
Wy wietla rozpocz cie pracy w trybie wysokiej
mocy.
Nacisn  przycisk Hi POWER, by rozpocz  lub
zako czy  prac  w tym trybie.

7 Wy wietlacz P (PRESET)
Wy wietlany w czasie zapami tywania 
preferowanego trybu pracy lub po zapami taniu go.
Ikona ta jest równie  wy wietlana podczas pracy w 
zapami tanym trybie.

8 Wy wietlacz  (COMFORT SLEEP)
Ikona wy wietlona podczas uruchomienia 
funkcji wy czenia timera, który automatycznie 
dostosowuje temperatur  w pomieszczeniu i 
pr dko  wentylatora. Ka de naci ni cie przycisku 
COMFORT SLEEP powoduje zmian  wy wietlania 
w kolejno ci 1, 3, 5 lub 9 godzin.

9 Wy wietlacz  (QUIET)
Ikona wy wietlona podczas pracy w trybie cichym.

10 Wy wietlacz swing (Wachlowania)
Wy wietlony podczas wachlowania, kiedy aluzja
pozioma porusza si  automatycznie w gór  i w dó .

UWAGA
Gdy wykorzystywany jest przewodowy i 
bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania, 
wy wietlacz bezprzewodowego pilota mo e 
si  ró ni  od rzeczywistego ustawienia pracy 
klimatyzatora w niektórych przypadkach.

  Przygotowanie i kontrola przed 
rozpocz ciem u ytkowania

1. Wk adanie Baterii
• Zdj  pokryw  baterii. 
• W o y  2 nowe 

baterie (typu R03 
[AAA]) zgodnie z 
oznaczeniem (+) i (–).

2. Wyjmowanie Baterii
• Zdj  pokryw  baterii.
• Wyj  2 zu yte 

baterie.

Baterie
• Przy wymianie baterii wymienia  zawsze obie 

baterie na nowe (typu R03 [AAA]).
• Przy normalnym trybie u ytkowania ywotno  

baterii wynosi oko o rok czasu.
• Baterie nale y wymienia  je li d wi k odbioru 

sygna u nie jest emitowany z jednostki 
wewn trznej lub je li klimatyzator nie mo e 
by  obs ugiwany za pomoc  pilota zdalnego 
sterowania.

• Aby unikn  uszkodze  spowodowanych 
wyciekiem baterii, wyj  baterie z pilota zdalnego 
sterowania, je li nie b dzie u ywany przez ponad 
miesi c czasu.

• Zu yte baterie nale y utylizowa  zgodnie z 
lokalnymi przepisami.
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5 USTAWIENIE ZEGARA
Ustawienie godziny
Przed rozpocz ciem pracy klimatyzatora nale y 
ustawi  zegar zdalnego pilota sterowania 
za pomoc  procedury podanej w tej sekcji. 
Wy wietlacz zegara na pilocie zdalnego sterowania 
b dzie wskazywa  godzin  niezale nie, czy 
klimatyzator b dzie pracowa  czy nie.

  Ustawienie pocz tkowe
Po w o eniu baterii do pilota wy wietlacz zegara 
b dzie wskazywa  godzin  AM 0:00 i miga .

SWING FAN

FIX QUIET

Hi POWER

COMFORT
SLEEP

2

1

1 Przycisk TIMER  lub 

Nacisn  przycisk TIMER  lub , aby ustawi  
aktualny czas.
Ka de naci ni cie przycisku TIMER zmienia czas w 
odst pach co minut .
Przytrzymanie przycisku TIMER zmienia czas w 
odst pach co 10 minut.

2 Przycisk SET 
Nacisn  przycisk SET .
Aktualny czas zostanie wy wietlony i zegar
rozpocznie funkcjonowanie.

  Regulacja zegara

SWING FAN

FIX QUIET

Hi POWER

COMFORT
SLEEP

3

2

1

1 Przycisk CLOCK
Nacisn  przycisk CLOCK  ko cówk  o ówka.
Wy wietlacz zegara zacznie miga .

2 Przycisk TIMER  lub 

Nacisn  przycisk TIMER  lub , aby ustawi  
aktualny czas.
Ka de naci ni cie przycisku TIMER zmienia czas w 
odst pach co minut .
Przytrzymanie przycisku TIMER zmienia czas w 
odst pach co 10 minut.

3 Przycisk SET 
Nacisn  przycisk SET .
Aktualny czas zostanie wy wietlony i zegar
rozpocznie funkcjonowanie.
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6 OBS UGA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

 UWAGA
• Klimatyzator nie b dzie funkcjonowa  je li 

zas ony, drzwi lub inne przedmioty blokuj  
sygna y wysy ane z pilota zdalnego sterowania 
do jednostki wewn trznej.

• Do pilota zdalnego sterowania nie powinny si  
dosta  adne p yny. 
Nie wystawia  pilota zdalnego sterowania na 
bezpo rednie wiat o s oneczne lub w pobli u 
ród a ciep a.

• Je li odbiornik sygna u podczerwieni na 
jednostce wewn trznej jest wystawiony na 
bezpo rednie wiat o s oneczne, klimatyzator 
mo e nie funkcjonowa  poprawnie. 
Za pomoc  zas on nale y os oni  odbiornik przed 
wiat em s onecznym.

• Je li w pomieszczeniu z klimatyzatorem 
znajduje si  o wietlenie uorescencyjne z 
elektronicznymi starterami, sygna y mog  by  
odbierane niepoprawnie. Je li planowane jest 
wykorzystanie o wietlenia uorescencyjnego, 
nale y skonsultowa  si  z dealerem.

• Je li inne urz dzenia elektryczne reaguj  na 
sygna y z pilota zdalnego sterowania, nale y je 
przesun  lub skonsultowa  si  z dealerem.

  Umiejscowienie pilota zdalnego 
sterowania

• Pilota nale y umieszcza  w miejscu, sk d jego 
sygna y b d  dociera  do odbiornika jednostki 
wewn trznej (dopuszczalna odleg o  to 7 m).

• W przypadku ustawienia timera pilot zdalnego 
sterowania automatycznie prze le sygna  do 
jednostki wewn trznej o okre lonej godzinie. 
Je li pilot jest przechowywany w miejscu 
uniemo liwiaj cym prawid owe przesy anie 
sygna ów mo e do  do opó nienia czasowego 
wynosz cego do 15 minut.

7 m

  Uchwyt pilota zdalnego 
sterowania

Monta  uchwytu pilota zdalnego 
sterowania
• Przed zamontowaniem uchwytu pilota zdalnego 

sterowania na cianie lub larze sprawdzi , czy 
sygna y z pilota b d  odbierane przez jednostk  
wewn trzn .

Wk adanie i wyjmowanie pilota 
zdalnego sterowania
• Aby w o y  pilota zdalnego sterowania do 

uchwytu, przytrzyma  go równolegle do uchwytu 
i w o y  do ko ca. 
Aby wyj  pilota, wysun  do w gór  i do siebie 
z uchwytu.
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7 KORZYSTANIE Z PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
  Ch odzenie/grzanie/tylko 
wentylator

W czanie

SWING FAN 4

3
1

2

1 Przycisk START/STOP ( )
Nacisn  ten przycisk, by klimatyzator rozpocz  
prac .

2 Przycisk wyboru trybu (MODE)
Wybra  tryb Ch odzenie , Grzanie , lub Tylko
wentylator .

3 Przycisk temperatury ( )
Ustawi  wybran  temperatur .
Je li klimatyzator pracuje w trybie FAN ONLY,
wy wietlacz temperatury jest pusty.

4 Przycisk pr dko ci wentylatora (FAN)
Wybra  ustawienie  LOW , LOW+ , 
MED , MED+ , HIGH .

• Na panelu wy wietlacza jednostki wewn trznej 
zapali si  kontrolka PRACY . Klimatyzator 
rozpocznie prac  po ok. 3 minutach. (W 
przypadku wybrania trybu FAN ONLY, jednostka 
rozpocznie prac  natychmiast.)

• Tryb  : Tylko wentylator nie kontroluje 
temperatury.

• Pr dko  wentylatora  jest taka sama jak 
dla ustawienia HIGH . 
By wybra  ten tryb, wykona  kroki 1, 2 i 4.

Wy czanie
Przycisk START/STOP ( )
Nacisn  ponownie, by klimatyzator zako czy  prac .

UWAGA
Gdy jednostka wewn trzna u ywana jest wraz z 
jednostk  zewn trzn  wyposa on  wy cznie w funkcj  
ch odzenia, na pilocie zdalnego sterowania pojawia si  
symbol , jednak funkcja grzania jest wy czona.

  Praca na sucho
W czanie

SWING FAN

3
1

2

1 Przycisk START/STOP ( )
Nacisn  ten przycisk, by klimatyzator rozpocz  
prac .

2 Przycisk wyboru trybu (MODE)
Wybra  tryb DRY .

3 Przycisk temperatury ( )
Ustawi  wybran  temperatur .

• Na wy wietlaczu pr dko ci wentylatora pojawi 
si  wskazanie .

• Na panelu wy wietlacza jednostki wewn trznej 
zapali si  kontrolka PRACY , a klimatyzator 
rozpocznie prac  po ok. 3 minutach.

Wy czanie
Przycisk START/STOP ( )
Nacisn  ponownie, by klimatyzator zako czy  prac .
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  Praca automatyczna 
(automatyczna zmiana)

Funkcja ta dost pna jest wy cznie w po czeniu 
jednostk  zewn trzn  umo liwiaj c  odzysk 
ciep a. Gdy funkcja ta jest wykorzystywana wraz z 
innym modelem jednostki zewn trznej, na pilocie 
zdalnego sterowania pojawia si  symbol „A” (Auto), 
jednak tryb automatyczny jest wy czony.
W czanie

SWING FAN 4

3
1

2

1 Przycisk START/STOP ( )
Nacisn  ten przycisk, by klimatyzator rozpocz  prac .

2 Przycisk wyboru trybu (MODE)
Nale y wybra  tryb A.

3 Przycisk temperatury ( )
Ustawi  wybran  temperatur .

4 Przycisk pr dko ci wentylatora (FAN)
Wybra  ustawienie  LOW , LOW+ , 
MED , MED+ , HIGH .

• Na panelu wy wietlacza jednostki wewn trznej 
zapali si  kontrolka PRACY . 
Tryb pracy zostanie wybrany zgodnie z 
temperatur  w pomieszczeniu i klimatyzator 
rozpocznie prac  po ok. 3 minutach.

• Je li tryb „A” nie odpowiada u ytkownikowi, 
mo na ustawi  wybrane warunki r cznie.

Wy czanie
Przycisk START/STOP ( )
Nacisn  ponownie, by klimatyzator zako czy  prac .

 UWAGA
Niezgodno  trybu pracy 
Je eli w modelu, który nie obs uguje automatycznej 
zmiany trybu pracy (ch odzenie/ogrzewanie), wybrany 
zostanie TRYB AUTOMATYCZNY lub gdy wybrany 
zostanie tryb OGRZEWANIA w jednostce obs uguj cej 
Wy cznie funkcj  Ch odzenia, zapali si  lampka 

 i lampki  oraz  migaj  naprzemienie przy 
uruchomionym sygnale alarmowym (brz czyku) 
klimatyzatora informuj cym o niezgodno ci trybu pracy. 
Zmieni  tryb pracy, korzystaj c z przycisku MODE 
umieszczonego na bezprzewodowym pilocie zdalnego 
sterowania. Wskazania niezgodno ci nie mo na usun , 
korzystaj c z przewodowego pilota zdalnego sterowania.

  Obs uga timera
Je li bezprzewodowy pilot jest wykorzystywany, 
u y  go do ustawienia timera.
W czenie i wy czenie timera

SWING FAN

FIX QUIET

Hi POWER

COMFORT
SLEEP

2

1
3

Ustawienie funkcji TIMER

1 Przycisk ON/OFF TIMER (  lub )
Nacisn  przycisk ON lub OFF TIMER zgodnie z 
potrzebami.
• Poprzednie ustawienie timera zostanie wy wietlone 

i b dzie miga  wraz z wy wietlaczem ON/OFF.
Ustawi  timer na wybran  godzin .
Ka de naci ni cie przycisku TIMER zmienia 
czas w odst pach co 10 minut.
Przytrzymanie przycisku TIMER zmienia czas w
odst pach co 1 godzin .

2 Przycisk SET 
Nacisn  przycisk SET , aby ustawi  timer.
Czas timera zostanie wy wietlony i timer rozpocznie
funkcjonowanie.

Anulowanie funkcji TIMER
3 Przycisk CLR 

Nacisn  przycisk CLR , aby skasowa
ustawienie timera.

 UWAGA
• W przypadku ustawienia timera pilot zdalnego 

sterowania automatycznie prze le sygna  do 
jednostki wewn trznej o okre lonej godzinie. 
Dlatego nale y umie ci  pilota zdalnego 
sterowania w miejscu, gdzie mo e prawid owo 
przes a  sygna  do jednostki wewn trznej. 
W przeciwnym wypadku mo e doj  do 
opó nienia czasowego wynosz cego 15 minut. 

• Je li przycisk SET  nie zostanie naci ni ty 
w przeci gu 30 sekund po wprowadzeniu 
ustawienia, to ustawienie zostanie skasowane.
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Po wybraniu trybu pracy timera ustawienia 
zostaj  zapisane w pilocie zdalnego sterowania. 
Dlatego, gdy przycisk ON/OFF na pilocie zostanie 
naci ni ty, klimatyzator rozpocznie prac  z takimi 
samymi ustawieniami.

Je li wy wietlacz zegara miga, nie ma mo liwo ci 
ustawienia timera. 
Nale y wykona  procedur  podan  w sekcji 
„USTAWIENIE GODZINY”, a nast pnie ustawi  
timer.

Timer czony (Ustawienie 
jednocze nie timera w czenia i 
wy czenia)
Timer OFF (wy .)  timer ON (w .)
(Praca  Zatrzymanie  Praca)
Funkcja ta jest przydatna, je li klimatyzator ma 
zako czy  prac , gdy u ytkownik po o y si  spa  i 
rozpocz  prac  ponownie rano, po przebudzeniu 
lub po powrocie do domu.
Przyk ad:
Aby zatrzyma  klimatyzator i uruchomi  go 
ponownie nast pnego dnia rano.

Praca
Ponowne

uruchomienie

Zatrzymanie

 Ustawienie timera czonego (TIMER)

1. Nacisn  przycisk OFF TIMER , aby ustawi  
timer wy czenia.

2.  Nacisn  przycisk ON TIMER , aby ustawi  
timer w czenia.

3.  Nacisn  przycisk SET .

Timer ON (w .)  timer OFF (wy .)
(Zatrzymanie  Praca  Zatrzymanie)
Ustawienie to mo na wykorzysta  do uruchomienia 
klimatyzatora po przebudzeniu si  i wy czenia go 
po wyj ciu z domu.
Przyk ad:
Aby uruchomi  klimatyzator nast pnego dnia rano i 
ponownie go zatrzyma .

Praca

Zatrzymanie Zatrzymanie

 Ustawienie timera czonego (TIMER)

1.  Nacisn  przycisk ON TIMER , aby ustawi  
timer w czenia.

2. Nacisn  przycisk OFF TIMER , aby ustawi  
timer wy czenia.

3.  Nacisn  przycisk SET .

• Funkcja w czenia lub wy czenia bli sza 
aktualnej godzinie jest aktywowana jako 
pierwsza. 

• Je li ta sama godzina zostanie ustawiona dla 
timera w czenia i wy czenia to funkcja ta 
nie zostanie uruchomiona. Klimatyzator mo e 
równie  zako czy  prac .

Timer czony, codziennie (ustawienie 
jednocze nie timera w czenia i wy czenia 
i aktywowanie go codziennie)
Funkcja ta jest przydatna, je li timer czony ma 
funkcjonowa  codziennie o tym samym czasie.

 Ustawienie timera czonego (TIMER)

1. Nacisn  przycisk ON TIMER , aby ustawi  
timer w czenia.

2.  Nacisn  przycisk OFF TIMER , aby ustawi  
timer wy czenia.

3. Nacisn  przycisk SET .
4. Po zako czeniu kroku 3 znak strza ki (  lub 

) miga przez ok. 3 sekundy i podczas tego czasu 
nale y nacisn  przycisk SET .

• Gdy timer codzienny jest aktywny obie strza ki 
(  , ) s  wy wietlone.

Anulowanie pracy timera
Nacisn  przycisk CLR .

Wy wietlacz zegara
Podczas dzia ania funkcji timera (timer W .-WY ., 
WY .-W , WY .) wy wietlacz zegara znika i 
pojawia si  ustawienie czasu timera. Aby zobaczy  
godzin , nacisn  krótko przycisk SET. Ustawiona 
godzina zostanie wy wietlona przez ok. 3 sekundy.
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  Tryb wysokiej mocy
Wysoka moc (Hi POWER)
• Tryb Hi POWER (wysokiej mocy) automatycznie 

kontroluje temperatur  w pomieszczeniu, 
przep yw powietrza i tryb pracy tak, aby 
pomieszczenie zosta o szybko sch odzone latem 
i nagrzane zim .

SWING FAN

FIX QUIET

Hi POWER 1
Ustawienie trybu Hi POWER

1 Przycisk Hi POWER
Po uruchomieniu klimatyzatora w dowolnym trybie 
nacisn  przycisk Hi POWER. W tym samym 
czasie wskazanie „Hi POWER” pojawi si  na pilocie 
zdalnego sterowania.

Wy czenie trybu Hi POWER

1 Przycisk Hi POWER
Nacisn  ponownie przycisk Hi POWER. W tym 
samym czasie wskazanie „Hi POWER” zniknie z 
pilota zdalnego sterowania.

 UWAGA
• Tryb Hi POWER nie mo e zosta  aktywowany 

je li klimatyzator dzia a w trybie  SUSZENIE 
i  TYLKO WENTYLATOR oraz gdy w czony 
jest ON TIMER.

• Tryb Hi POWER nie jest dost pny dla uk adu 
grupy. 
Gdy sygna  Hi POWER zostanie przes any do 
g ównej jednostki wewn trznej, d wi k odbioru 
sygna u zostanie wyemitowany, ale tryb Hi 
POWER nie zostanie uruchomiony. Nale y 
anulowa  tryb Hi POWER.

  Praca w trybie cichym
• Tryb QUIET zapewnia cich  prac  jednostki 

przez automatyczne ustawienie najni szej 
pr dko ci wentylatora.

SWING FAN

FIX QUIET

Hi POWER

1

W czenie trybu QUIET

1 Przycisk QUIET
Po uruchomieniu klimatyzatora w dowolnym trybie 
nacisn  przycisk QUIET. W tym samym czasie 
wy wietlone zostanie wskazanie .

Anulowanie trybu QUIET

1 Przycisk QUIET
Nacisn  ponownie przycisk QUIET.
W tym samym czasie wskazanie  zniknie z pilota
zdalnego sterowania.

 UWAGA
Tryb QUIET nie mo e zosta  w czony podczas

 SUSZENIA.

UWAGA
W okre lonych warunkach tryb cichej pracy mo e 
nie zapewnia  odpowiedniego ch odzenia lub 
nagrzewania ze wzgl du na cich  prac .
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  Praca w trybie zapisanych 
ustawie

Zapami tanie preferowanego trybu pracy do u ytku 
w przysz o ci. Ustawienie zostaje zapami tane 
przez jednostk  do u ytku w przysz o ci (poza 
kierunkiem nadmuchu)

1

Nale y wybra  preferowany tryb pracy.

1 Nacisn  przycisk PRESET przez 3 sekundy, 
aby zapami ta  ustawienie.
Wy wietlony zostanie znak P.
Gdy przycisk ten zostanie ponownie naci ni ty, 
uruchomiony zostanie zapami tany tryb pracy.

  Tryb komfortowego spania
Tryb COMFORT SLEEP to praca podczas 
w czenia funkcji wy czenia timera z 
automatyczn  regulacj  temperatury i pr dko ci 
wentylatora.

SWING FAN

FIX QUIET

Hi POWER

COMFORT
SLEEP

1

1 Nacisn  przycisk COMFORT SLEEP.
Dla timera wy czenia nale y wybra  ustawienie 1, 3, 
5 lub 9 godzin.

 UWAGA
Tryb COMFORT SLEEP nie jest dost py 
podczas pracy w trybie SUSZENIE i  TYLKO 
WENTYLATOR.

UWAGA
• W przypadku ch odzenia ustawiona temperatura 

wzro nie automatycznie o 1 stopie /godz. 
w okresie 2 godzin (maksymalny wzrost 
temperatury wyniesie 2 stopnie). 
W przypadku grzania ustawiona temperatura 
obni y si . 

• Podczas funkcjonowania w sterowanej 
grupie ustawiona temperatura oraz pr dko  
wentylatora nie s  ustawiane automatycznie. 
Tylko funkcja wy czenia timera jest w czona.
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  Ustawienie kierunku przep ywu 
powietrza

• Odpowiednio ustawi  kierunek przep ywu 
powietrza. W przeciwnym razie mo na odczuwa  
dyskomfort, a temperatura w pomieszczeniu 
b dzie nierówna. 

• Za pomoc  pilota zdalnego sterowania ustawi  
pionowy kierunek przep ywu powietrza. 

• R cznie ustawi  poziomy kierunek przep ywu 
powietrza.

Ustawienie pionowego kierunku 
przep ywu powietrza
Klimatyzator automatycznie ustawia kierunek 
pionowego przep ywu powietrza zgodnie z 
warunkami pracy w trybie AUTO lub A.

Aby ustawi  wybrany kierunek przep ywu 
powietrza
Nale y wykona  t  funkcj  gdy klimatyzator 
pracuje.

SWING FAN

FIX QUIET

Hi POWER

1

1 Przycisk FIX
Przytrzyma  lub naciska  przycisk FIX na pilocie 
zdalnego sterowania, aby ustawi  aluzj  w 
wybranym kierunku.
• Podczas dalszej pracy pionowy kierunek 

przep ywu powietrza jest ustawiany 
automatycznie na kierunek, w którym aluzja 
zosta a ustawiona za pomoc  przycisku FIX.

UWAGA
K t pracy aluzji pionowego przep ywu powietrza 
b dzie inny podczas ch odzenia, suszenia i 
grzania.

Aby automatycznie wachlowa
Nale y wykona  t  funkcj  gdy klimatyzator 
pracuje.

SWING FAN

FIX QUIET

Hi POWER

1

1 Przycisk SWING
Nacisn  przycisk SWING na pilocie zdalnego 
sterowania.
• Aby zatrzyma  wachlowanie, ponownie 

nacisn  przycisk SWING.
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 UWAGA
• Przyciski FIX i SWING nie funkcjonuj , gdy 

klimatyzator nie pracuje (równie  kiedy w czono 
funkcj  timera).

• Nie u ywa  klimatyzatora przez wiele godzin z 
kierunkiem przep ywu powietrza ustawionym w 
dó  podczas ch odzenia lub suszenia. 
W przeciwnym wypadku mo e doj  do 
skroplenia pary wodnej na powierzchni aluzji 
pionowego przep ywu powietrza i kapania 
skroplin.

• Nie wolno r cznie przestawia  aluzji 
pionowego przep ywu powietrza. Nale y zawsze 
wykorzystywa  przycisk FIX. Je li aluzja 
zostanie przestawiona r cznie mo e doj  do jej 
nieprawid owego funkcjonowania podczas pracy. 
Je li aluzja funkcjonuje nieprawid owo, wy czy  
klimatyzator i uruchomi  go ponownie.

• Je li klimatyzator zastanie uruchomiony zaraz 
po wy czeniu go, aluzja pionowego przep ywu 
powietrza mo e pozosta  nieruchoma przez ok. 
10 sekund.

• Praca aluzji jest ograniczona podczas pracy w 
grupie. (patrz strona 27)

  Ustawienie poziomego kierunku 
przep ywu powietrza

Przygotowanie
• Chwyci  d wigni  na aluzji poziomego 

przep ywu powietrza i ustawi  jej kierunek 
zgodnie z upodobaniem. 

• Kierunek przep ywu powietrza mo na ustawi  po 
prawej lub lewej stronie aluzji.
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8 PRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
Niniejszy pilot zdalnego sterowania mo e kontrolowa  prac  maksymalnie 8 jednostek wewn trznych.

 Sekcja wy wietlacza

SET

TIME

TIMER SET

TEST
FILTER
RESET

TEMP.

CL

FAN

SAVE

SWING/FIX

VENT

MODE

ON / OFF

UNIT  LOUVER

1

10

6
19

4

2

3

5
7 15

17
16 20

11

14 13 128 9 18

Na poni szej ilustracji wy wietlacza przedstawiono wszystkie ikony. Gdy 
jednostka jest w czona, wy wietlane s  tylko odno ne ikony.
• Przy pierwszym w czeniu bezpiecznika na pilocie zdalnego sterowania 

miga .
• Podczas migania ikony nast puje automatyczne sprawdzenie modelu. 

Przed u yciem pilota zdalnego sterowania nale y poczeka , a  zniknie 
ikona .

1 Wy wietlacz „Operation mode”
Wy wietla wybrany tryb pracy.

2 Wy wietlacz „Error”
Wy wietlany w razie aktywacji urz dzenia 
ochronnego lub wyst pienia problemu.

3 Wy wietlacz „SETTING”
Wy wietlany podczas ustawiania regulatora 
czasowego lub wykonywania innych ustawie .

4 Wy wietlacz „TEST run”
Wy wietlany podczas próbnego cyklu pracy.

5 Wy wietlacz „Timer”
Wy wietla kod usterki w razie wyst pienia 
usterki.

6 Wska nik „Timer mode”
Wy wietla wybrany tryb regulatora 
czasowego.

7 Wy wietlacz „Filter”
Przypomina o konieczno ci oczyszczenia  ltra 
powietrza.

Sekcja 
wy wietlacza

Sekcja 
przycisków 
obs ugi

8 Wy wietlacz „Louver position”
Wy wietla po o enie aluzji.

9 Wy wietlacz „Swing”
Wy wietlany podczas ruchu aluzji do góry/
do do u.

10 Wy wietlacz „Fan speed”
Wy wietla wybrany tryb pr dko ci wentylatora.
(Auto) 
(High) 
(Med.) 
(Low) 

11 Wy wietlacz „Set temperature”
Wy wietla wybran  nastaw  temperatury.

12 Wy wietlacz „Power saving mode”
Ogranicza pr dko  spr arki (wydajno ) w 
celu oszcz dzenia energii.
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13 Wy wietlacz „UNIT No.”
Wy wietla numer wybranej jednostki 
wewn trznej.
Wy wietla tak e kod usterki jednostki 
wewn trznej oraz jednostek zewn trznych.

14 Wy wietlacz sterowania centralnego
Wy wietlany, gdy klimatyzator jest u ywany w 
trybie sterowania centralnego w po czeniu z 
centralnym pilotem zdalnego sterowania. 

Je eli pilot zdalnego sterowania zostanie 
zdezaktywowany przez system sterowania 
centralnego, to b dzie miga  . 
Funkcje przycisków s  wówczas niedost pne. 

Niedost pne b d  tak e funkcje przycisków 
ON/OFF, MODE lub TEMP. (Ustawienia 
wykonywane za pomoc  pilota zdalnego 
sterowania ró ni  si  w zale no ci od trybu 
sterowania centralnego. W celu uzyskania 
szczegó owych informacji, patrz Podr cznik 
U ytkownika centralnego pilota zdalnego 
sterowania.)

15 Wy wietlacz czujnika pilota zdalnego sterownika
Wy wietlany podczas u ywania czujnika pilota 
zdalnego sterowania.

16 Wy wietlacz „Pre-heat”
Wy wietlany w razie w czenia trybu 
ogrzewania lub trybu odszraniania.
Gdy wy wietlona jest ta ikona, wentylator 
jednostki wewn trznej pozostaje wy czony.

17 Wy wietlacz „No function”
Wy wietlany, gdy dana funkcja nie jest 
dost pna w posiadanym modelu.

18 Wy wietlacz „Self clean operation”
Wy wietlany podczas operacji 
automatycznego czyszczenia.

19 Wy wietlacz „Service”

20 Wy wietlacz „Operation ready”
Ten wy wietlacz jest stosowany tylko w 
niektórych modelach.
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9 OGRANICZONE FUNKCJONOWANIE PODCZAS 
STEROWANIA W GRUPIE

UWAGA
Sterowanie w grupie: Mo liwo  jednoczesnego sterowania klimatyzatorami w wi cej ni  jednym uk adzie. 
G ówna jednostka wewn trzna: Najwa niejsza jednostka podczas sterowania w grupie. Otrzymuje 
polecenia wydawane za pomoc  przewodowego pilota zdalnego sterowania i przekazuje je do jednostek 
podrz dnych. 
(G ówna jednostka wewn trzna to jednostka wewn trzna otrzymuj ca sygna  START/STOP wysy any za 
po rednictwem bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.) 
Podrz dna jednostka wewn trzna: Jednostki wewn trzne inne ni  jednostka g ówna nazywane s  
podrz dnymi. 
Do obs ugi funkcji sterowania w grupie wymagany jest przewodowy pilot zdalnego sterowania 
(sprzedawany osobno).

 Przyk ad uk adu grupy

Wewn trzna

Przewodowy pilot zdalnego sterowania

Zewn trzna

Wewn trzna

Zewn trzna

Wewn trzna

Linia kontrolna

Druga linia po czeniowaZewn trzna

 UWAGA
Gdy jednostka wewn trzna pracuje w uk adzie grupy,
1. Tryb Hi POWER nie funkcjonuje.

Gdy sygna  Hi POWER zostanie przes any z bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania, sygna  odbioru 
zostanie wyemitowany z jednostki wewn trznej i wy wietlacz na bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania 
zmieni si . Jednak jednostka wewn trzna nie rozpocznie pracy w trybie Hi POWER. Nale y przywróci  
wy wietlanie na bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania naciskaj c przycisk Hi POWER.

2. COMFORT SLEEP
Gdy sygna  COMFORT SLEEP zostanie przes any z bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania, sygna  
odbioru zostanie wyemitowany z jednostki wewn trznej i wy wietlacz na bezprzewodowym pilocie zdalnego 
sterowania zmieni si  tak samo jak tryb Hi POWER. Ustawiona temperatura oraz pr dko  wentylatora nie 
zostanie dostosowana automatycznie. Tylko funkcja wy czenia timera jest w czona.

3. Pozosta e jednostki (poza jednostk  g ówn ) nie mog  by  obs ugiwane za pomoc  pilota zdalnego 
sterowania ani przycisku TEMPORARY.
Gdy klimatyzator jest obs ugiwany za pomoc  bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania, sygna y nale y 
wysy a  do jednostki g ównej. 
Wybór jednostki g ównej i podrz dnych jednostek wewn trznych nast puje przez ustawienie adresu podczas 
instalacji. Jednostki podrz dne nie b d  odbiera y sygna ów z bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania. 
Klimatyzator nie rozpocznie pracy nawet po naci ni ciu przycisku [RESET] na jednostce podrz dnej. 
(Niektóre jednostki podrz dne mog  odebra  sygna  SWING i FIX, ale tryby te b d  funkcjonowa y wy cznie na 
jednostce, która odbierze ten sygna .) 
(W przypadku wykorzystywania bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania tylko jednostka g ówna odbiera 
sygna  SWING. Je li sygna  SWING zostanie przes any do jednostki podrz dnej wyemitowany zostanie d wi k 
odrzucenia sygna u (3 sygna y), a jednostka podrz dna nie odbierze sygna u. FW przypadku sygna u FIX obie 
jednostki, g ówna i podrz dna, samoistnie wykonuj  t  funkcj . W przypadku wykorzystywania przewodowego 
pilota zdalnego sterowania kierunek przep ywu powietrza mo e zosta  zmieniony na ka dej jednostce 
wewn trznej z osobna).

4. Kontrolka TIMER zapala si  wy cznie na jednostce g ównej.
Gdy timer zostanie ustawiony za pomoc  przewodowego pilota zdalnego sterowania kontrolka TIMER na 
jednostce g ównej nie zapali si .
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10 AUTOMATYCZNE WZNAWIANIE PRACY
Niniejszy klimatyzator jest wyposa ony w funkcj  
automatycznego wznawiania pracy, która w razie 
awarii zasilania umo liwia wznowienie pracy z 
zadanymi parametrami bez konieczno ci u ycia 
pilota zdalnego sterowania. 
Praca zostanie wznowiona bez adnego innego 
powiadomienia trzy minuty po przywróceniu 
zasilania.

INFORMACJA
Funkcja automatycznego wznawiania pracy nie jest 
aktywowana fabrycznie; nale y j  aktywowa  po 
instalacji klimatyzatora.

 Ustawianie funkcji automatycznego 
wznawiania pracy

W celu ustawienia funkcji automatycznego 
wznawiania pracy nale y wykona  poni sze 
czynno ci: Uk ad zasilania jednostki musi by  
w czony, w przeciwnym razie funkcja nie zostanie 
ustawiona. 
Aby aktywowa  funkcj  automatycznego 
wznawiania pracy, nale y nacisn  i przytrzyma  
przycisk „TEMPORARY” przez co najmniej 3 
sekundy, ale prze mniej ni  10 sekund. 
Klimatyzator potwierdzi ustawienie i wyda d wi k 
dwa razy (najpierw dwa razy, a nast pnie raz, na 
krótko), po czym lampka  b dzie miga  przez 5 
sekund (5 Hz). 
System wznowi prac  automatycznie. 
Powy sze ustawienia funkcji automatycznego 
wznawiania pracy mo na wykona  nast puj co:

 Anulowanie funkcji automatycznego 
wznawiania pracy

W celu anulowania funkcji automatycznego 
wznawiania pracy nale y wykona  poni sze 
czynno ci: 
Powtórzy  procedur  ustawiania: klimatyzator 
potwierdzi instrukcj  i wyda d wi k dwa razy (jeden 
d wi k d ugi i druki krótki). 
Po wy czeniu zasilania sieciowego konieczne 
b dzie r czne wznowienie pracy klimatyzatora za 
pomoc  pilota zdalnego sterowania. 
Anulowanie funkcji przeprowadza si  nast puj co:
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11 SPOSÓB PRACY KLIMATYZATORA
Praca automatyczna
• Klimatyzator wybiera i rozpoczyna prac  w jednym z trybów (ch odzenie, ogrzewanie lub sam 

wentylator) w zale no  od temperatury pomieszczenia i ustawionej temperatury.
• Je eli tryb pracy AUTO jest nieskuteczny, to po dane parametry pracy nale y ustawi  r cznie.

Praca w trybie „Hi POWER”
W razie naci ni cia przycisku Hi-POWER podczas ch odzenia, ogrzewania lub pracy w trybie AUTO, 
praca klimatyzatora zmieni si  nast puj co. 
• Praca w trybie ch odzenia

Ch odzenie przebiega z temperatur  ni sz  o 1°C od ustawionej. 
Pr dko  wentylatora zostanie zwi kszona tylko wtedy, gdy przed w czenie trybu Hi POWER pr dko  
wentylatora by a niska. 

• Praca w trybie ogrzewania
Ogrzewanie przebiega z temperatur  wy sz  o 2°C od ustawionej. 
Pr dko  wentylatora zostanie zwi kszona tylko wtedy, gdy przed w czenie trybu Hi POWER pr dko  
wentylatora by a niska.

Funkcja „COMFORT SLEEP”
W razie naci ni cia przycisku COMFORT SLEEP podczas ch odzenia, ogrzewania lub pracy w trybie 
AUTO, klimatyzator w czy regulator czasowy wy czania, który automatycznie dostosowuje temperatur  
w pomieszczeniu i pr dko  wentylatora (z wyj tkiem trybu DRY, FAN ONLY oraz TIMER). 
Dost pne s  cztery ustawienia regulatora czasowego wy czania (1 godzina, 3 godziny, 5 godzin oraz 9 
godzin). 
Podczas pracy w trybie sterowania grupowego, ustawiona temperatura i pr dko  wentylatora nie s  
regulowane automatycznie. Aktywowana jest tylko funkcja regulatora czasowego wy czania.

Funkcja „QUIET”
W razie naci ni cia przycisku QUIET podczas ch odzenia, ogrzewania lub pracy w trybie AUTO, praca 
klimatyzatora zmieni si  nast puj co. 
W celu za czenia ultraniskiej pr dko ci wentylatora i zapewnienia cichej pracy (z wyj tkiem trybu DRY)

Funkcja „DRY”
Ta funkcja jest dost pna, gdy temperatura w pomieszczeniu jest 
wy sza ni  ustawiona temperatura. 
Temperatura jest regulowana podczas odwil ania poprzez 
powtarzane w czanie i wy czanie ch odzenia lub samego 
wentylatora. 
W razie u ycia pilota zdalnego sterowania wy wietlacz pr dko ci wentylatora wska e AUTO i 
zastosowana zostanie niska pr dko

Ch odzenie

Ustawiona temperatura
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Czas

Tylko wentylator Ch odzenie Tylko wentylator Ch odzenie
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12 WSKAZÓWKI DOTYCZ CE EKONOMICZNEJ PRACY
  Utrzymywanie komfortowego poziomu temperatury

Czyszczenie ltrów powietrza
Zatkane  ltry powietrza os abiaj  wydajno  
klimatyzatora.
Czy ci  raz na dwa tygodnie.

Nie otwiera  drzwi i okien cz ciej, ni  
jest to potrzebne
Aby zatrzyma  ch odne lub ciep e powietrze w 
pomieszczeniu, nie otwiera  drzwi i okien cz ciej, 
ni  jest to potrzebne.

Zas ony w oknach
Podczas ch odzenia, zas oni  zas ony, by 
zablokowa  bezpo rednie wiat o s oneczne. 
Podczas grzania, ods oni  zas ony, bo dodatkowo 
nagrza  pomieszczenie.

Wydajne korzystanie z funkcji timera
Ustawi  timer na wybrany czas pracy.

Zapewnienie równej cyrkulacji 
powietrza w pomieszczeniu
Ustawi  kierunek przep ywu powietrza tak, 
aby zapewni  równ  cyrkulacj  powietrza w 
pomieszczeniu.

Ch ód

Sterowanie

Prosz  wyczy ci

Efektywne
wykorzystanie timera

Nadmuch do góry

Regulacja przep ywu powietrza

Ch odne

i suche powietrze

Ciep e
powietrze

Pr
os

z
 za

mkn

Nadmuch do do u

TIMER
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13 OBS UGA TYMCZASOWA
  Obs uga TYMCZASOWA

Ta funkcja s u y do tymczasowego w czenia jednostki w przypadku zapodziania bezprzewodowego 
pilota zdalnego sterowania lub gdy baterie w pilocie wyczerpa y si .
• Jednokrotnie nacisn  i przytrzyma  przycisk [RESET] (poni ej 3 sekund), aby uruchomi  klimatyzator. 
• Wykonana zostanie ostatnia czynno  wybrana za pomoc  bezprzewodowego pilota zdalnego 

sterowania. (Je eli pilot zdalnego sterowania nie jest u ywany, modele z funkcj  automatycznej zmiany 
trybu pracy (ch odzenie/ogrzewanie) pracuj  w trybie „A”, natomiast modele bez tej funkcji pracuj  w 
trybie ch odzenia (ustawiona temperatura: 24°C, wentylator: WYSOKIE OBROTY).)

Nie mog  znale
pilota zdalnego

sterowania

Skorzystaj z
funkcji obs ugi
tymczasowej!

 UWAGA
Przytrzymanie przycisku [RESET] przez co najmniej 10 sekund w czy wymuszony tryb ch odzenia.
(Spowoduje to wi ksze obci enie klimatyzatora. Nie wykonywa  tej procedury dla celów innych ni  
próbny przebieg.) W tym czasie wszystkie wska niki jednostki wewn trznej zapal  si .
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14 KONSERWACJA
 OSTRZE ENIE

Przed przyst pieniem do czyszczenia klimatyzatora nale y za czy  wy cznik automatyczny lub od czy  
zasilanie sieciowe. 
Gdy ch odzenie lub „Dry Auto” (ch odzenie) dobiegnie ko ca, klimatyzator wykona procedur  
automatycznego czyszczenia i za czy si  wentylator. Przed przyst pieniem do czyszczenia jednostki 
nale y wymusi  przerwanie procedury automatycznego czyszczenia i za czy  wy cznik automatyczny, 
aby zapobiec pora eniu pr dem elektrycznym. 
Filtra powietrza oraz kratki wlotu powietrza nie nale y demontowa  jednocze nie do czyszczenia. 
Dotkni cie aluminiowego ebra jednostki grozi skaleczeniem.

  Czyszczenie jednostki wewn trznej i pilota

 UWAGA
• Do przecierania jednostki wewn trznej i pilota zdalnego 

sterowania u ywa  suchej szmatki.
• Szmatka zwil ona zimn  wod  mo e zosta  u yta do 

czyszczenia jednostki wewn trznej, je li jest bardzo zabrudzona.
• Nie wolno czy ci  pilota zdalnego sterowania zwil on  szmatk .
• Nie stosowa  do czyszczenia chemicznych rodków 

czyszcz cych ani nie k a  ich na jednostce na d u szy czas. 
Mo e to spowodowa  uszkodzenie lub odbarwienie warstwy 
wierzchniej jednostki.

• Nie u ywa  do czyszczenia benzyny, rozcie czalnika, proszku 
polerskiego ani podobnych rozpuszczalników. Mo e to 
spowodowa  p kni cie lub odkszta cenie elementów z tworzywa 
sztucznego.

Przeczy ci  such
szmatk

Rozcie czalnika

Je eli jednostka nie b dzie u ywana przez co najmniej 1 
miesi c
1.  Uruchomi  klimatyzator w trybie FAN ONLY na ok. pó  dnia w 

celu osuszenia wn trza jednostki.
2.  Zatrzyma  klimatyzator, a nast pnie wy czy  g ówny 

prze cznik zasilania.
3.  Wyj  baterie z pilota zdalnego sterowania.

Wybra  tryb FAN
ONLY za pomoc
przycisku wyboru

trybu MODE.

Czyszczenie ltrów powietrza
Zatkane  ltry powietrza obni  wydajno  ch odzenia i ogrzewania.
1.  1) Je eli na pilocie zdalnego sterowania wy wietlony jest „ ”, to 

nale y wyczy ci   ltry powietrza.
2. Po wyczyszczeniu  ltrów powietrza nacisn  przycisk .
  „ ” zga nie.

(1)

(2)

Sprawdzi  przed uruchomieniem

 UWAGA
• Sprawdzi , czy zamontowane s  ltry powietrza.
• Gdy wlot lub wylot powietrza jednostki zewn trznej s  zablokowane.
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  Czyszczenie  ltrów powietrza
Filtry powietrza nale y czy ci  co dwa tygodnie. 
Je li  ltry powietrza s  zakurzone, wydajno  
klimatyzatora zostaje obni ona. 

Czy ci   ltry powietrza tak cz sto, jak to mo liwe.
1. Otworzy  kratk  wlotu powietrza.

Podnie  kratk  wlotu powietrza do pozycji 
poziomej.

2. Chwyci  za prawy i lewy uchwyt  ltra powietrza 
i podnie  delikatnie, a nast pnie poci gn  w 
dó , by wyj   ltr z uchwytu.

Uchwyt  ltra

Filtr powietrza

3. Filtry wyczy ci  za pomoc  odkurzacza lub 
umy  w wodzie. 
Po umyciu  ltrów powietrza nale y wysuszy  je 
w cieniu.

4. W o y  górn  cz   ltra powietrza tak, 
by prawy i lewy brzeg zosta  prawid owo 
umieszczony w jednostce wewn trznej.

Uchwyt  ltra

5. Zamkn  kratk  wlotu powietrza.

  Czyszczenie kratki wlotu 
powietrza

1. Zdj  kratk  wlotu powietrza. 
Chwyci  kratk  wlotu powietrza po obu stronach 
i podnie  w gór . 
Przesun  rodkowe rami  w lewo i zdj  
kratk .

2. Umy  kratk  w wodzie za pomoc  mi kkiej 
g bki lub ciereczki. 
(Nie stosowa  metalowej szczotki ani innych 
twardych szczotek.)
• U ycie tak twardych przedmiotów spowoduje 

zarysowanie powierzchni kratki oraz 
odchodzenie metalowej pow oki.

• W przypadku silnego zabrudzenia umy  kratk  
wlotu powietrza neutralnym detergentem do 
u ytku w kuchni, a nast pnie op uka  w czystej 
wodzie.
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3.  Wytrze  kratk , a nast pnie osuszy .

4.  Umie ci  lewe i prawie rami  kratki wlotu 
powietrza w zaczepach po obu stronach 
klimatyzatora i wepchn  je do ko ca, a 
nast pnie wepchn  rodkowe rami .

5. Skontrolowa , czy rami  rodkowe zosta o 
w o one do ko ca i zamkn  kratk  wlotu 
powietrza.
• Nacisn  miejsca oznaczone strza k  (cztery) 

u do u kratki wlotu powietrza, aby upewni  si , 
e jest ca kowicie zamkni ta.

 Je eli klimatyzator nie by  u ywany przez 
d u szy czas

1. Uruchomi  wentylator na kilka godzin, aby wysuszy  
wn trze klimatyzatora.

2. Nacisn  przycisk  na pilocie zdalnego 
sterowania, aby zatrzyma  prac , po czym wy czy  
wy cznik.

3. Wyczy ci  i ponownie zainstalowa   ltry powietrza.

Przed sezonem ch odzenia
Wyczy ci  misk  ciekow
Skontaktowa  si  ze sprzedawc , u którego zakupiono 
produkt.
(Spuszczanie nie dzia a, je eli miska ciekowa lub 
odpowietrznik s  zatkane. W niektórych przypadkach 
mo e doj  do przelania miski ciekowej i zalania ciany 
lub pod ogi. Misk  ciekow  nale y oczy ci  przed 
sezonem ch odzenia.)

 Przeprowadza  regularne kontrole
• Gdy produkt jest u ytkowany przez d u szy czas, 

stan techniczny jego cz ci mo e ulec pogorszeniu, 
co w po czeniu z temperatur , wilgotno ci  i 
nagromadzeniem py u mo e skutkowa  awariami lub 
nieprawid owym odprowadzaniem wody powstaj cej 
podczas odwil ania.

• Jako uzupe nienie standardowej konserwacji 
zaleca si  zlecanie kontroli i konserwacji jednostki 
sprzedawcy, u którego zosta a ona zakupiona.

INFORMACJA
W celu ochrony rodowiska zaleca si , aby jednostka 
wewn trzna i jednostki zewn trzne klimatyzatora by y 
regularnie czyszczone i serwisowane, aby zapewni  
wydajne dzia anie klimatyzatora. 
Je eli klimatyzator jest u ywany przez d u szy czas, 
to zaleca si  wykonanie przegl du okresowego 
(raz w roku). Ponadto nale y regularnie sprawdza  
jednostk  zewn trzn  pod k tem rdzy lub zarysowa , 
w razie potrzeby usuwaj c je lub nak adaj c rodek 
antykorozyjny. 
Jako zasad  ogóln  nale y przyj , e je eli jednostka 
wewn trzna jest u ywana d u ej ni  8 godzin dziennie, 
to jednostk  wewn trzn  i jednostk  zewn trzn  nale y 
czy ci  przynajmniej raz na 3 miesi ce. Prace z zakresu 
czyszczenia/konserwacji nale y zleci  profesjonalistom. 
Taka konserwacja – cho  odbywa si  na koszt 
w a ciciela – mo e wyd u y  okres trwa o ci u ytkowej 
produktu. 
Zaniedbanie regularnego czyszczenia jednostki 
wewn trznej i jednostek zewn trznych doprowadzi do 
obni enia wydajno ci ich pracy, zamarzania, wycieków 
wody, a nawet usterek spr arki.
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Lista czynno ci konserwacyjnych

Cz Jednostka Sprawdzi  (wzrokowo/na 
s uch) Konserwacja

Wymiennik 
ciep a

Wewn trzna/
zewn trzna

Zatkanie kurzem/brudem, 
zarysowania

Przemy  wymiennik ciep a, je eli jest 
zatkany.

Silnik 
wentylatora

Wewn trzna/
zewn trzna D wi k

W razie us yszenia anormalnego 
d wi ku nale y wykona  odpowiednie 
czynno ci.

Filtr Wewn trzna Kurz/brud, uszkodzenie • Przemy  ltr wod , je eli jest brudny.
• Wymieni  ltr, je eli jest uszkodzony.

Wentylator Wewn trzna
• Drgania, problemy 

dotycz ce wywa enia
• Kurz/brud, wygl d

• Wymieni  wentylator w razie 
stwierdzenia ekstremalnych drga  lub 
niewywa enia. 

• Wentylator nale y wyczy ci  szczotk  
lub przemy , gdy jest brudny.

Kratki wlotu/
wylotu 
powietrza

Wewn trzna/
zewn trzna Kurz/brud, zarysowania Naprawi  lub wymieni , je eli s  

odkszta cone lub uszkodzone.

Miska 
ciekowa Wewn trzna Zatkanie kurzem/brudem, 

zanieczyszczenie spustu

Wyczy ci  misk  ciekow  i sprawdzi , 
czy jest skierowana lekko w dó , aby 
zapewni  p ynne odprowadzanie wody.

Ozdobny
panel, aluzje Wewn trzna Kurz/brud, zarysowania Przemy  je, gdy s  brudne, lub na o y  

pow ok  naprawcz .

Powierzchnie 
zewn trzne zewn trzna

• Rdza, odchodzenie 
izolacji

• Odchodzenie/
podnoszenie si  warstwy 
wierzchniej

Na o y  pow ok  naprawcz .
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15 PROBLEMY I ICH PRZYCZYNY
Zawarto  jednostki zewn trznej, po czenia itd., patrz instrukcja obs ugi do czona do jednostki 
zewn trznej.

 UWAGA
W przypadku wyst pienia jakiegokolwiek z nast puj cych warunków nale y niezw ocznie wy czy  
klimatyzator, a nast pnie wy czy  g ówny prze cznik zasilania i skontaktowa  si  z dystrybutorem:
• Prze cznik nie dzia a poprawnie.
• G ówny bezpiecznik cz sto ulega przepaleniu lub wy cznik obwodu cz sto aktywuje si .
• Do klimatyzatora przedosta y si  zanieczyszczenia lub woda.
• Zaobserwowano inny nietypowy problem.
• Podczas korzystania z przewodowego pilota zdalnego sterowania na wy wietlaczu pojawiaj  si  

nieprawid owe wskazania.

Przed zwróceniem si  o pomoc do serwisu sprawdzi  nast puj ce elementy.
 Sprawdzi  ponownie

Nie dzia a
• G ówny prze cznik zasilania jest wy czony. (Jedn. wewn.)
• Wy cznik obwodu aktywowa  si  w celu odci cia zasilania.
• G ówny bezpiecznik przepali  si .
• Zatrzymanie dop ywu pr du elektrycznego.
• Baterie w pilocie zdalnego sterowania s  wyczerpane.
• Naci ni to przycisk w czania timera (ON).
• Za pomoc  pilota zdalnego sterowania wysy any jest sygna  do 

jednostki podrz dnej. (patrz strona 17)
• Praca jednostki wewn trznej jest ograniczona, poniewa  

przewodowy pilot zdalnego sterowania jest u ywany do sterowania 
prac  innego uk adu. (Gdy przesy any jest sygna , us ysze  mo na 
d wi k ostrzegawczy (5 krótkich sygna ów).)

• Wyst pi a niezgodno  trybu pracy (Gdy wyst pi niezgodno  
trybu pracy, za wieci si  wska nik „  OPERATION”, natomiast 
wska niki „  TIMER” i „  Preheat/Defrost” b yskaj  
naprzemiennie z wyst powaniem d wi ku alarmu) (patrz strona 13). 

Niska wydajno  systemu ch odzenia lub ogrzewania
• Otwarte s  drzwi lub okna.
• Filtr powietrza jest zatkany z powodu osadzania si  kurzu.
• aluzja nie znajduje si  we w a ciwej pozycji.
• Ustawiono nisk  pr dko  wentylatora.
• Klimatyzator ustawiono w tryb QUIET lub  DRY.
• Ustawiona temperatura jest zbyt wysoka. (W trybie ch odzenia)
• Ustawiona temperatura jest zbyt niska. (W trybie ogrzewania)
• (Wy cznie, gdy temperatura powietrza nie ulega och odzeniu nawet 

podczas pracy w trybie ch odzenia) Gdy inna jednostka wewn trzna 
w tym samym uk adzie pracuje w trybie ogrzewania.
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 Nie s  to usterki.
W cz ci tylnej jednostki wewn trznej dochodzi do skraplania pary 
wodnej.
• Krople wody pojawiaj ce si  w cz ci tylnej s  automatycznie 

gromadzone i odprowadzane.

Jednostka wewn trzna lub zewn trzna wydaje nietypowe d wi ki.
• W przypadku nag ej zmiany temperatury jednostka wewn trzna lub 

zewn trzna wydaje czasami dziwny d wi k. Jest to spowodowanie 
rozszerzaniem si  lub kurczeniem cz ci, lub zmian  przep ywu czynnik 
ch odniczego.

W pomieszczeniu unosi si  nieprzyjemny zapach.
Z klimatyzatora wydostaje si  nieprzyjemny zapach.
• Wydobywaj  si  zapachy ze ciany, dywanu, mebli, odzie y lub futer.

aluzja nie pracuje w trybie FIX lub SWING.
• Podczas sterowania w grupie funkcje trybów FIX i SWING s  

ograniczone. (patrz strona 27).

Wentylator i aluzje jednostki wewn trznej poruszaj  si , gdy jednostka nie jest w czona.
• Je eli inna jednostka wewn trzna (lub jednostki wewn trzne) w uk adzie jest w czona, wentylator 

wy czonej jednostki wewn trznej mo e si  tymczasowo w czy .
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Przed skontaktowaniem si  z serwisem sprawdzi  wed ug punktów poni ej.
Objaw Przyczyna

To
 n
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Jednostka 
zewn trzna

• Wydobywa si  bia e, 
zamglone i zimne powietrze 
lub woda.

• Wentylator jednostki zewn trznej zostaje 
wy czony automatycznie i wykonywane jest 
odszranianie.

• Niekiedy s ycha  d wi k 
wyciekaj cego powietrza.

• Zawór elektromagnetyczny pracuje podczas w 
chwili rozpocz cie lub zako czenia odszraniania.

• Przy w czaniu zasilania 
s ycha  d wi k.

• Jednostka zewn trzna przygotowuje si  do pracy.

Jednostka 
wewn trzna

• Czasami s ycha  wist. • Gdy jednostka rozpoczyna prac , podczas pracy, 
b d  zaraz po zako czeniu pracy s ycha  d wi k 
przep ywaj cej wody; d wi k pracy narasta przez 
kilka minut bezpo rednio po w czeniu jednostki. 
Jest to odg os przep ywaj cego czynnika 
ch odniczego lub odprowadzania skroplonej wody 
z osuszacza.

• S ycha  klekotanie. • Jest to d wi k generowany podczas rozszerzania 
lub kurczenia si  wymiennika ciep a lub innych 
cz ci wskutek zmian temperatury.

• Wypuszczane powietrza ma 
anormalny zapach.

• Klimatyzator poch ania ró ne zapachy otoczenia 
– ze cian, dywanów, ubra , papierosów, 
kosmetyków itp.

• Wentylator obraca si  
nawet po zatrzymaniu pracy 
urz dzenia.

• Wentylator pracuje w celu przeprowadzenia 
automatycznego czyszczenia wymiennika ciep a 
podczas osuszania.

• Jednostka nie uruchamia si . • Czy wyst pi a przerwa w dostawie energii? 
• Czy za czy  si  wy cznik automatyczny? 
• Czy nast pi a aktywacja mechanizmu 

zabezpieczaj cego? 
(Na pilocie zdalnego sterowania miga wska nik 
pracy oraz  .)

S
pr

aw
dz

i
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on
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Pomieszczenie nie zostaje sch odzone.

• Czy nie dosz o do zatkania wlotu lub wylotu 
powietrza jednostki zewn trznej?

• Czy otwarte s  drzwi lub okna?
• Czy ltr powietrza nie jest zatkany py em?
• Czy nat enie przep ywu powietrza ustawiono na 

„LOW”? Czy tryb pracy jest ustawiony na „FAN”?
• Czy ustawiona temperatura jest odpowiednia?

Je eli po sprawdzeniu wed ug powy szych punktów w dalszym ci gu wyst puj  niepokoj ce objawy, 
to wy czy  jednostk , za czy  wy cznik automatyczny i poinformowa  dealera, u którego zakupiono 
urz dzenie, o numerze produktu i niepokoj cym objawie. Zabrania si  dokonywania napraw jednostki 
we w asnym zakresie – niebezpiecze stwo odniesienia obra e  cia a. Je eli na wy wietlaczu pilota 
zdalnego sterowania pojawi si  wska nik kontroli (np. , , ), to t  informacj  tak e nale y przekaza  
dealerowi.

Je eli wyst pi dowolny z poni szych objawów, to nale y natychmiast wy czy  jednostk , za czy  
wy cznik automatyczny i skontaktowa  si  dealerem, u którego zakupiono urz dzenie.

• Nieprawid owe dzia anie w cznika urz dzenia.
• Dochodzi do cz stego za czania si  wy cznika automatycznego.
• Do wn trza jednostki przypadkowo przedosta o si  cia o obce lub woda.
• Uruchomienie jednostki nie jest mo liwe nawet po usuni ciu przyczyny aktywacji mechanizmu 

zabezpieczaj cego.
• Wykryto inne niepokoj ce objawy.
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 Potwierdzanie i sprawdzanie
W razie wyst pienia problemu dotycz cego 
klimatyzatora, kod kontrolny oraz nr JEDNOSTKI 
wewn trznej pojawi  si  na wy wietlaczu pilota 
zdalnego sterowania. 
Kod kontrolny jest wy wietlany tylko podczas 
operacji. Je eli wy wietlacz zga nie, to nale y 
za czy  klimatyzator zgodnie z poni sz  
procedur  „Potwierdzenie dziennika kodów 
kontrolnych” w celu uzyskania potwierdzenia stanu.

kod kontrolny „UNIT No.” jednostki, w 
której wyst pi  problem

 Potwierdzenie dziennika kodów 
kontrolnych

W razie wyst pienia problemu dotycz cego 
klimatyzatora, dziennik kodów kontrolnych mo na 
potwierdzi  za pomoc  poni szej procedury. 
(Dzienniki kodów kontrolnych (maksymalnie cztery) 
s  przechowywane w pami ci.) Dziennik mo na 
potwierdzi  zarówno dla stanu pracy, jak i stanu 
zatrzymania.

3

2

1

1 Jednocze nie nacisn  przyciski:  i  przez 4 
sekundy lub d u ej w celu wywo ania poni szego 
wy wietlacza. 
W razie wy wietlenia , urz dzenie przechodzi do 
trybu dziennika kodów kontrolnych.
• [01: Order of check code log; kolejno  

dziennika kodów kontrolnych] jest 
wy wietlone w „CODE No.”.

• [Check code; kod kontrolny] jest wy wietlone 
w „CHECK”.

• [Indoor unit address in which a problem 
occurred; adres jednostki wewn trznej, w 
której wyst pi  problem] jest wy wietlone w 
„Unit No.”.

2 Ka de naci ni cie przycisku , s u cego do 
ustawiania temperatury, powoduje wy wietlenie 
kolejnego dziennika kodów kontrolnych 
zapisanego w pami ci.
Numery w polu „CODE No.” oznaczaj  numery 
kodów
[01] (najnowszy)  [04] (najstarszy).

WYMAGANE
Nie naciska  przycisku , gdy  spowoduje to 
skasowanie ca ego dziennika usterek jednostki 
wewn trznej.

3 Po potwierdzeniu nacisn  przycisk , aby 
powróci  do zwyk ego trybu wy wietlania.



– 40 – 40-PL

Instrukcja użytkownika

16 OBS UGA I SPRAWNO
 Sprawdzi  przed uruchomieniem

• Sprawdzi , czy przewód uziemienia nie jest przeci ty lub od czony.
• Sprawdzi , czy zamontowany jest ltr powietrza.
• Za czy  wy cznik automatyczny co najmniej 12 godzin przed uruchomieniem jednostki.

 3-minutowa funkcja ochronna 
3-minutowa funkcja ochronna zapobiega uruchomieniu klimatyzatora przez 3 minuty od chwili 
w czenia g ównego w cznika zasilania/wy cznika automatycznego w celu ponownego uruchomienia 
klimatyzatora. 

 Awaria zasilania 
Awaria zasilania podczas pracy spowoduje ca kowite zatrzymanie jednostki.
• W celu wznowienia pracy nale y nacisn  przycisk ON/OFF na pilocie zdalnego sterowania.
• Wy adowania atmosferyczne, ale tak e pracuj cy w pobli u telefon bezprzewodowy, mog  

spowodowa  awari  jednostki. Wy czy  i ponownie za czy  g ówny wy cznik zasilania lub wy cznik 
automatyczny. W celu ponownego uruchomienia urz dzenia nacisn  przycisk ON/OFF na pilocie 
zdalnego sterowania. 

 Funkcja odszraniania 
• Je eli jednostka zewn trzna ulegnie oblodzeniu w trybie ogrzewania, to automatycznie w czy si  

funkcja odszraniania (na mniej wi cej 2–10 minut) w celu utrzymania wydajno ci ogrzewania.
• Podczas odszraniania wentylatory jednostki wewn trznej i jednostek zewn trznych s  wy czone.
• Woda powstaj ca podczas odszraniania jest odprowadzana z p yty dolnej jednostki zewn trznej. 

 Wydajno  grzewcza 
Podczas ogrzewania ciep o jest poch aniane z zewn trz i doprowadzane do pomieszczenia. Jest to tzw. 
system pompy ciep a. Gdy temperatura zewn trzna jest bardzo niska, zaleca si  u ycie dodatkowego 
urz dzenia grzewczego w po czeniu z klimatyzatorem. 

 Mechanizm zabezpieczaj cy
• Zatrzymuje prac  klimatyzatora w przypadku jego przeci enia.
• Gdy mechanizm zabezpieczaj cy za czy si , praca jednostki zostanie przerwana, a na pilocie 

zdalnego sterowania zacznie miga  wska nik pracy i wska nik kontroli. 

 W razie za czenia si  mechanizmu zabezpieczaj cego
• Za czy  wy cznik automatyczny i przeprowadzi  kontrol . Dalsze u ytkowanie urz dzenia mo e 

doprowadzi  do awarii.
• Sprawdzi , czy zamontowany jest ltr powietrza. Je eli ltr nie jest zamontowany, to wymiennik ciep a 

móg  zatka  si  kurzem, co stwarza ryzyko wycieku wody. 

 Podczas ch odzenia
• Wlot lub wylot powietrza jednostki zewn trznej jest zatkany.
• W kierunku przeciwnym do wylotu powietrza z jednostki zewn trznej wieje stale silny wiatr. 

 Podczas ogrzewania
• Filtr powietrza jest zatkany du  ilo ci  py u.
• Wlot lub wylot powietrza jednostki wewn trznej jest zatkany. 

 Nie wy cza  wy cznika automatycznego
• W sezonie klimatyzacyjnym pozostawi  wy cznik automatyczny w czony i u ywa  przycisku ON/OFF 

na pilocie zdalnego sterowania. 

 Uwa a  na opady niegu – nieg mo e zamarzn  na jednostce zewn trznej
• W rejonach, w których wyst puj  regularne opady niegu, wlot i wylot powietrza jednostki zewn trznej 

s  nara one na zasypanie niegiem i zamarzni cie. Je eli nieg lub mróz nie zostan  usuni te z 
jednostki zewn trznej, to mo e doj  do awarii urz dzenia lub do obni enia wydajno ci ogrzewania.

• W rejonach zimnych nale y zwraca  szczególn  uwag  na skuteczno  odprowadzania wody przez 
w  spustowy; jakakolwiek woda pozosta a w w u mo e zamarzn . Je eli woda zamarznie w w u 
spustowym lub wewn trz jednostki zewn trznej, to mo e doj  do awarii urz dzenia lub do obni enia 
wydajno ci ogrzewania.
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17 INSTALACJA
 Nie instalowa  klimatyzatora w nast puj cych miejscach

• Nie instalowa  klimatyzatora w miejscu znajduj cym si  w pobli u (odleg o  mniejsza ni  1 m) 
telewizora, zestawu stereo lub radia. Je eli jednostka zostanie zainstalowana w takim miejscu, to szum 
generowany przez klimatyzator spowoduje zak ócenia w pracy tych urz dze .

• Nie instalowa  klimatyzatora w pobli u urz dze  wykorzystuj cych wysokie cz stotliwo ci (takich 
jak maszyna do szycia czy profesjonalne urz dzenia do masa u) – mo e to doprowadzi  do awarii 
klimatyzatora.

• Miejsca, w których wyst puj  py y elaza lub innych metali. Je eli py y elaza lub innych metali przylgn  
lub nagromadz  si  we wn trzu klimatyzatora, to mo e doj  do ich nag ego samozap onu, co stwarza 
niebezpiecze stwo wybuchu po aru.

• Nie instalowa  klimatyzatora w miejscu zawilgoconym lub zaolejonym, a tak e w miejscu, w którym 
generowana jest para, sadza lub gaz korozyjny.

• Nie instalowa  klimatyzatora w lokalizacji o du ym zasoleniu, przyk adowo znajduj cej si  blisko morza.
• Nie instalowa  klimatyzatora w miejscu, w którym u ywana jest du a ilo  oleju maszynowego.
• Nie instalowa  klimatyzatora w lokalizacji, która jest cz sto nara ona na silne podmuchy wiatru, na 

przyk ad znajduj cej si  blisko morza.
• Nie instalowa  klimatyzatora w lokalizacji, w której wytwarzana jest du a ilo  gazu siarkowego, na 

przyk ad w spa.
• Nie instalowa  klimatyzatora na jednostkach p ywaj cych lub urawiach przejezdnych.
• Nie instalowa  klimatyzatora w lokalizacji o atmosferze kwasowej lub alkalicznej (np. w pobli u 

gor cych róde , zak adów chemicznych, czy te  spalarni). Mo e to doprowadzi  do korozji 
aluminiowych eberek i miedzianej rury wymiennika ciep a.

• Nie instalowa  klimatyzatora w pobli u przedmiotów, które mog yby blokowa  odprowadzanie powietrza 
(takich jak odpowietrzniki, lampy). (Utrudniony przep yw powietrza mo e obni y  wydajno  lub zak óci  
prac  urz dze .)

• Nie nale y u ywa  klimatyzatora do zastosowa  specjalnych, takich jak konserwacja ywno ci, 
ch odzenie narz dzi precyzyjnych, czy te  ch odzenie dzie  sztuki, a tak e w miejscach, w których 
znajduj  si  zwierz ta hodowlane lub ro liny doniczkowe. 
(Mo e to doprowadzi  do pogorszenia jako ci takich przedmiotów lub ro lin, a tak e zagrozi  zdrowiu 
zwierz t.)

• Nie instalowa  klimatyzatora nad przedmiotem, który nie mo e by  nara ony na zamoczenie. (Przy 
wilgotno ci powy ej 80% lub w razie zatkania przy cza spustowego, z jednostki wewn trznej mog  
opada  skropliny.)

• Nie instalowa  klimatyzatora w miejscu, w którym u ywane s  rozpuszczalniki organiczne.
• Nie instalowa  klimatyzatora w pobli u drzwi lub okna, przez które do wn trza pomieszczenia mo e 

przedosta  si  wilgotne powietrze. Na klimatyzatorze mog  tworzy  si  skropliny.
• Nie instalowa  klimatyzatora w miejscu, w którym cz sto rozpylane s  specjalne rodki.

 Uwa a  na ha as i drgania
• Nie instalowa  klimatyzatora w miejscu, w którym ha as wytwarzany przez jednostk  zewn trzn  lub 

gor ce powietrze wydmuchiwane z jej wylotu mog yby przeszkadza  s siadom.
• Klimatyzator nale y zainstalowa  na mocnej, stabilnej podstawie, aby zapobiec przenoszeniu 

rezonansu, ha asu i drga  podczas pracy.
• Gdy w czona jest jedna jednostka wewn trzna, z nieu ywanych jednostek wewn trznych równie  

mog  wydobywa  si  d wi ki.
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RAV-GM901KRTP-E

18 DANE TECHNICZNE

Model
Poziom nat enia d wi ku (dBA)

Ci ar (kg)
Chłodzenie Ogrzewanie

41**

* Poni ej 70 dBA

Wymogi dotycz ce ekoprojektu dla produktów do ogrzewania powietrznego, produktów 
chłodz cych, wysokotemperaturowych agregatów chłodniczych i klimakonwektorów 
wentylatorowych. (Regulation (EU) 2016/2281)
http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu/en

Deklaracja Zgodno ci
Producent: TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO., LTD.

144 / 9 Moo 5, Bangkadi Industrial Park, Tivanon Road, Tambol Bangkadi,
Amphur Muang, Pathumthani 12000, Thailand

Posiadacz
dokumentacji TCF:

TOSHIBA CARRIER EUROPE S.A.S
Route de Thil 01120 Montluel FRANCE

Niniejszym o wiadcza, e opisane poni ej urz dzenie:

Ogólne 
Oznaczenie:

Klimatyzator

Model / typ: RAV-GM901KRTP-E

Nazwa handlowa: Seria super inwerterów cyfrowych/Klimatyzator z serii super inwerterów cyfrowych

Spe nia wymogi zapisów Dyrektywy Maszynowej (Directive 2006/42/EC) oraz przepisów dokonuj cych 
transpozycji do ustawodawstwa krajowego

UWAGA

Niniejsze o wiadczenie przestaje obowi zywa  w przypadku wprowadzenia zmian technicznych lub 
funkcjonalnych bez zgody producenta.
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