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CECHY I FUNKCJE
INVERTER

ZDEJMOWANA KRATKA WLOTOWA

!"#$%&'()(#*%+,%-,%'()$."$/-,%'012!)$1&310%-%'4/&3'"(5%'
+!#' 0' #/6(' &$172,/8!' ($1&2%-,%' 5."%-/4' 3/+9/)%3()1' 0'
9!+,/&$#$/-,(:' ;%&3<9-,/=' 4/"-!&32%' %(3!+%31#$-,/' 9)$/&3%0,%'&,<'-%'3)17'9)%#1'/2!-!+,#$-/4'9!7,/)%4.#'+-,/4'/-/)8,,:

>)%32<'06!3!0.'4/"-!&32,'0/0-<3)$-/4'+!5-%'$"/4+!0%?='#!'
(@%30,%'#$1&$#$/-,/','2!-&/)0%#4<'()$."$/-,%:

!"#$%&'(&$)*%)+%(",-.
A,63)'9!0,/3)$%'4/&3'!"9!)-1'-%'96/BC='#!'9!0!"(4/'@%30,/4&$.'
2!-&/)0%#4<:

PILOT BEZPRZEWODOWY
M/$9)$/0!"!01' 9,6!3' 9!$0%6%' -%' 018!"-.' 2!-3)!6<' 9)%#1'
()$."$/-,%'26,+%31$%#14-/8!:

CICHA PRACA
D"1' $%' 9!+!#.' 9)$1#,&2(' &3/)!0%-,%' 0/-316%3!)/+' 017)%-!'
3)17' #,#*/4' 9)%#1' EFGHIJK=' 3!' ()$."$/-,/' )!$9!#$-,/' 7%)"$!'
#,#*/'"$,%@%-,/L'9)$/9@10'9!0,/3)$%'$!&3%-,/'$)/"(2!0%-1'"6%'
$%9/0-,/-,%'#,#*&$/4'9)%#1:

PRACA EKONOMICZNA
!'$%@.#$/-,('3)17('/2!-!+,#$-/8!='3/+9/)%3()%'0'9!+,/&$#$/-,(' 7<"$,/' (3)$1+10%-%' -%' -,/#!' 015&$1+' 9!$,!+,/' -,5'
(&3%0,!-%' 3/+9/)%3()%' 0' 3)17,/' #*@!"$/-,%' ,' -%' -,5&$1+'
9!$,!P+,/' -,5' -%&3%0%' 0' 3)17,/' 8)$%-,%:' J1+' &%+1+' 3)17'
/2!-!+,#$-1' 9!$0%6%' -%' 0,<2&$.' !&$#$<"-!B?' /-/)8,,' -,5'
9!$!&3%@/'3)171:

POLIFENOLOWO KATECHINOWY FILTR POWIETRZA
M%23/),!7N4#$1' O,63)' !#$1&$#$%4.#1' 9!0,/3)$/' 012!)$1&3(4.#'
0@%B#,0!B#,' /6/23)!&3%31#$-/=' /6,+,-(4/' $' 9!0,/3)$%' ")!7,-1'
2()$('!)%$'$%-,/#$1&$#$/-,%'3%2,/'4%2'"1+'9%9,/)!&!01','91@2,'
)!B6,-'-,/0,"!#$-/'"6%'!#$(:'A,63)'$%0,/)%'2%3/#*,-<='23N)%'4/&3'
7%)"$!' /O/2310-%' 0' $0%6#$%-,(' )N5-1#*' 7%23/),,' 9!9)$/$'
9!P0&3)$1+10%-,/')!$0!4('7%23/),,'0#*@!-,<31#*'9)$/$'O,63):
Q%(0%5='5/'9!'$%+!-3!0%-,('O,63)%',6!B?'/+,3!0%-/8!'9!0,/3)$%' +%6/4/=' 9!0!"(4.#' -,/0,/62,' &9%"/2' 01"%4-!B#,' 9)%#1'
26,+%31$%3!)%:

AUTOMATYCZNA ZMIANA TRYBU PRACY
J)17' 9)%#1' S#*@!"$/-,/=' !&(&$%-,/=' 8)$%-,/T' 4/&3' 9)$/@.#$%-1'
%(3!+%31#$-,/' 0' #/6(' (3)$1+%-,%' $%"%-/4' 3/+9/)%3()1' 9)$/$'
#%@1'#$%&'-%'&3%@1+'9!$,!+,/:

FUNKCJA „10° C HEAT”
J/+9/)%3()%' 0' 9!+,/&$#$/-,(' +!5/' 71?' (3)$1+10%-%' -%'
&3%@1+' 9!$,!+,/' UVWX=' 0' #/6(' (-,2-,<#,%' 4/4' -%"+,/)-/8!'
&9%"2(:

FILTR JONOWY
R$,%@%-,/'O,63)%'9!6/8%'-%'0130%)$%-,('(4/+-1#*'4!-N0'9!0,/3)$%='23N)/'!"0%-,%4.'9!0,/3)$/:'A,63)'+!5/'0#*@%-,%?',')/"(2!0%?'&9/#1O,#$-/'$%9%#*1'$'9!+,/&$#$/-,%:

PROGRAMATOR
)!8)%+%3!)' #$%&N0' (+!56,0,%' $,-3/8)!0%-,/' #$%&(' 0@.#$/-,%' EY;K' ,' #$%&(' 01@.#$/-,%' EYAAK' 0' 4/"/-' #126:' Z/20/-#4%'
+!5/' !7/4+!0%?' 4/"-!' 9)$/4B#,/' !"' #$%&(' 01@.#$%-,%' "!'
#$%&('0@.#$%-,%'SYAA[Y;T''6(7'!"'#$%&('0@.#$%-,%'"!'#$%&('
01@.#$%-,%'SY;[YAAT'0'!2)/&,/'\]'8!"$,-:

PROGRAM NOCNY
>,/"1'0@.#$!-%'4/&3'O(-2#4%'Z^II '0'3)17,/'8)$%-,%='3/)+!&3%3'
26,+%31$%3!)%'4/&3'3%2'(&3%0,!-1='%71'3/+9/)%3()%'!7-,5%@%'&,<'
9!"#$%&'"$,%@%-,%:'_'3)17,/'#*@!"$/-,%'(&3%0,/-,/'3/)+!&3%3('
9!0!"(4/'0$)!&3'3/+9/)%3()1:'_'#*0,6,'!&,.8-,<#,%'(&3%0,!-/8!'#$%&(='4/"-!&32%'01@.#$%'&,<'%(3!+%31#$-,/:

NAWIEW WIELOKIERUNKOWY (SWING)
`%6($4/'&3/)(4.#/'-%0,/0/+'9!0,/3)$%'%(3!+%31#$-,/'0%#*6(4.'0'8N)<'a'"N@')!$9)!0%"$%4.#'9!0,/3)$/'9!'#%@1+'9!+,/&$#$/-,(:
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!"#$%&"'(&)
Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

Rys. 4

Rys. 5

Rys. 6

PL-3

Rys. 5 Pilot

Rys. 1 Jednostka wewn trzna
(1) Panel kontroli pracy (Rys. 2)
(2) Przycisk sterowania r cznego [Manual Auto]

(14) Przeka!nik transmisji sygna"ów
(15) Przycisk wyboru trybu pracy [MODE]
(16) Przycisk uruchamiaj%cy funkcj [10° C HEAT]
(17) Przycisk pracy ekonomicznej [ECONOMY]
(18) Przycisk programu nocnego [SLEEP]
(19) Przycisk wyboru trybu programatora
[TIMER MODE]
(20) Sterowanie prac% wentylatora [FAN]
(21) Przycisk [START/STOP]
(22) Przycisk [SET] (nawiew w pionie)
(23) Przycisk wachlowania [SWING]
(24) Przycisk ustawiania temperatury
]
[SET TEMP.
(25) Zmiana ustawie# programatora przyciski (+ / –)
(26) Przycisk nastaw zegara [CLOCK ADJUST]
(27) Przycisk [TEST RUN]
Przycisk ten jest u#ywany podczas testowania klimatyzatora po instalacji. Nie stosowa%
w warunkach normalnej pracy urz$dzenia,
gdy# mo#e spowodowa% nieprawid"owe dzia"anie termostatu jednostki wewn!trznej.
Je#eli przycisk ten zostanie wci ni!ty w trakcie normalnej pracy, urz$dzenie prze"$czy si!
w tryb testowania, a diody trybu pracy (Operation) oraz programatora (Timer) zaczn$
równocze nie pulsowa%.
Aby zako'czy% testowanie nale#y nacisn$%
przycisk Start/Stop zatrzymuj$c tym samym
prac! klimatyzatora.
(28) Przycisk [RESET]
(29) Wy'wietlacz pilota (Rys. 6)
(30) Wy'wietlacz nastawy temperatury
(31) Wy'wietlacz trybu pracy
(32) Wy'wietlacz programu nocnego
(33) Wska!nik transmisji
(34) Wy'wietlacz pr dko'ci wentylatora
(35) Wy'wietlacz operacji wachlowania
(36) Wy'wietlacz trybu programatora

Przytrzymanie wci ni!tego przycisku przez
ponad 10 sekund uruchomi operacj! wymuszonego ch"odzenia.
Operacja wymuszonego ch"odzenia wykorzystywana jest w trakcie monta#u.
Tylko do u#ytku przez personel autoryzowanego serwisu.
Uruchomion$ operacj! wymuszonego ch"odzenia mo#na zatrzyma% wciskaj$c przycisk
START/STOP.
Przycisk nale#y wcisn$% aby wyzerowa% kontrolk! zabrudzenia filtra.

(3)
(4)
(5)
(6)

Wska!niki (Rys. 3)
Odbiornik sygna"u pilota
Dioda pracy (zielona) [Operation]
Dioda programatora (pomara#czowa) [Timer]
Je#eli dioda ta b"yska w trakcie pracy programatora, wskazuje na b"$d w ustawieniach
programatora (zobacz str. 17 „Auto-restart”).

(7) Dioda funkcji „ECONOMY” (zielona)
Wska&nik „ECONOMY” wieci si! podczas
pracy w trybie ekonomicznym oraz gdy aktywna jest funkcja „10°C HEAT”.
(8) Kratka wlotowa (Rys. 4)
(9) Panel przedni
(10) Filtr powietrza
(11) $aluzje reguluj%ce przep"yw powietrza
(12) $aluzje reguluj%ce przep"yw powietrza w poziomie (prawo/lewo) (za &aluzjami reguluj%cymi przep"yw powietrza)
(13) W%& odp"ywu skroplin

(37) Wy'wietlacz godziny

PL-4

PRZYGOTOWANIE
W"%cz zasilanie

1

Prze"%cz wy"%cznik elektryczny.

W"ó& baterie do pilota (AAA/R03 / LR03 x 2)

1

Naci'nij i przesu# pokrywk zabezpieczaj%c%
baterie na spodzie pilota.
Naci nij pokrywk! w miejscu znaku
strza"k$.

2
3

UWAGA!

i przesu' j$ zgodnie ze

W"ó& baterie.
Upewnij si!, czy bieguny baterii s$ rozmieszczone prawid"owo
(+/-).

Zamknij pokrywk .

Uwa#aj, aby dzieci nie po"kn!"y przypadkowo baterii.
Kiedy przez d"u#szy czas nie u#ywasz pilota, wyjmij baterie w celu
unikni!cia wycieku p"ynu i zniszczenia urz$dzenia.
Je li nast$pi wyciek cieczy z baterii
i zetknie si! ze skór$ lub dostanie do
oczu lub ust, natychmiast przemyj
wod$ oraz skontaktuj si! z lekarzem.
Nale#y pozby% si! zu#ytych baterii
we w"a ciwy sposób, sk"adaj$c je
w odpowiednich pojemnikach lub placówkach przyjmuj$cych zu#yte baterie.
Nigdy nie próbuj ponownie "adowa%
baterii.

Ustawienie bie&%cego czasu

1

Wci'nij przycisk nastawy czasu [CLOCK
ADJUST] (Rys. 5 (26)).
U#yj ko'cówki d"ugopisu lub innego ma"ego, ostrego przedmiotu w celu przyci ni!cia przycisku.

2

U&yj przycisków ustawiania programatora (+ / -)
[TIMER SET] (Rys. 5 (25)) w celu dostosowania
czasu do rzeczywistego.
Przycisk + : naci nij w celu ustawienia czasu w przód
przycisk – : naci nij w celu ustawienia czasu w ty"
(Wci nij raz, aby zmieni% ustawienie o 1 min, wci nij i przytrzymaj – czas zacznie przesuwa% si! ze skokiem 10 min.)

3

Naci'nij ponownie przycisk nastawy czasu
[CLOCK ADJUST] (Rys. 5 (25)).
Ta operacja zako'czy ustawianie czasu i rozpocznie prac!
zegara.

U&ycie pilota
Pilot musi by% skierowany na odbiornik sygna"ów (Rys. 3 (4)), aby transmisja odby"a si! w sposób prawid"owy.
Zakres pracy: ok. 7 metrów.
Kiedy sygna" jest prawid"owo odbierany przez jednostk! wewn!trzn$,
powinien by% s"yszalny d&wi!k.
Je li nie s"ycha% #adnego d&wi!ku, naci nij ponownie przycisk pilota.

Mocowanie pilota

(1) Zamontuj uchwyt

(2) Wsu# pilota do
uchwytu

(3) Wyjmij pilota aby
sterowa( prac% z r ki

PL-5

N i g d y n i e u m i e s z c z a j n o w yc h
i zu#ytych baterii lub baterii ró#nych
typów.
(ywotno % baterii wynosi jeden rok w
warunkach normalnego u#ytkowania.
Je li zakres dzia"ania pilota ulega
ograniczeniu, wymie' baterie i naci nij
przycisk RESET za pomoc$ ko'cówki
d"ugopisu lub innego przedmiotu.

PRACA
Wybór trybu pracy klimatyzatora

1

Wci'nij przycisk START/STOP (Rys. 5 (21)).

2

Naci'nij przycisk [MODE] (Rys. 5 (15)) w celu
wyboru po&%danego trybu pracy.

Dioda pracy jednostki wewn!trznej (zielona) (Rys. 3 (5)) zapali si!. Klimatyzator rozpoczyna prac!.

Za ka#dym naci ni!ciem przycisku, tryb pracy b!dzie si!
zmienia" w nast!puj$cym porz$dku:
AUTO

COOL

DRY

(ch"odzenie)

(osuszanie)

HEAT

FAN

(grzanie)

(wentylator)

Po oko"o 3 sek. od zmiany ustawie', na wy wietlaczu pojawi$
si! z powrotem wszystkie parametry.

Przyk"ad: Wybór trybu ch"odzenia

Ustawianie temperatury
Naci'nij przyciski nastaw temperatury [SET TEMP.]
(Rys. 5 (24)).
Przycisk
Przycisk

: naci nij w celu podwy#szenia ustawie' temperatury
: naci nij w celu obni#enia ustawie' temperatury.

Zakres ustawie# termostatu:
AUTO.....................................18 ! 30°C
Grzanie..................................16 ! 30°C
Ch"odzenie/Osuszanie...........18 ! 30°C
Termostat nie mo#e by% u#ywany do ustawienia temperatury pomieszczenia podczas
trybu wentylacji (FAN) (temperatura nie b!dzie wy wietlana na pilocie).
Po oko"o 3 sek. od zmiany ustawie', na wy wietlaczu pojawi$ si! z powrotem wszystkie parametry.

Przyk"ad: Ustawienie temp. 26°C

Ustawienie termostatu powinno by% postrzegane jako warto % standardowa
i mo#e ró#ni% si! od temperatury aktualnie panuj$cej w pomieszczeniu.

Ustawienie pr dko'ci wentylatora
Naci'nij przycisk sterowania wentylatorem [FAN] (Rys. 5 (20)).
Za ka#dym razem, kiedy przycisk jest naciskany, pr!dko % wentylatora
zmienia si! w nast!puj$cym porz$dku:

Po oko"o 3 sek. od zmiany ustawie', na wy wietlaczu pojawi$ si! z powrotem wszystkie parametry.

Wybór pr dko'ci w funkcji AUTO powoduje, &e w trybie:
Grzanie
: wentylator pracuje, aby optymalnie rozprowadzi% podgrzane
powietrze. Kiedy temperatura powietrza nawiewanego jest
niska - wentylator jednostki wewn!trznej pracowa% b!dzie na
wolnym biegu.
Ch"odzenie : kiedy temperatura w pomieszczeniu zbli#a si! do warto ci
zadanej (ustawionej na pilocie) pr!dko % wentylatora maleje.
Wentylacja : wentylator pracuje na niskich obrotach.
Wentylator b!dzie pracowa" na niskich obrotach podczas Monitorowania
oraz po uruchomieniu trybu Grzania.

Cicha praca [SUPER QUIET]
Po ustawieniu trybu [QUIET]:
urz$dzenie przechodzi w tryb bardzo cichej pracy. Przep"yw powietrza w
jednostce wewn!trznej jest zredukowany, by zapewni% cichsze dzia"anie.
Tryb bardzo cichej pracy nie mo#e by% u#ywany w trybie osuszania (to
samo dotyczy wyboru trybu osuszania podczas pracy w trybie AUTO).
Wydajno % ogrzewania i ch"odzenia b!dzie lekko zredukowana w trybie
bardzo cichej pracy. Je li pomieszczenie nie nagrzewa/sch"adza si! w
czasie cichej pracy, nale#y dostosowa% pr!dko % wentylatora.
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Przyk"ad: Wybór trybu AUTO

PRACA
Zatrzymanie urz%dzenia
Przyci'nij przycisk [Start/Stop] (Rys. 5 (21)).
Zga nie dioda wska&nika trybu pracy (zielona) (Rys. 3 (5)).
Automatyczna zmiana trybu pracy
AUTO (*AUTO ZMIANA)
Kiedy najpierw zostaje wybrana funkcja AUTO ZMIANA, wentylator
b!dzie pracowa" na bardzo niskich obrotach przez kilka minut, wówczas
jednostka okre li bie#$ce warunki w pomieszczeniu i dokona wyboru
odpowiedniego trybu pracy.
Je#eli ró#nica mi!dzy ustawieniami termostatu a bie#$c$ temperatur$
w pomieszczeniu jest wi!ksza ni# +2"C # Tryb ch"odzenia lub osuszania
Je#eli ró#nica mi!dzy ustawieniami termostatu a bie#$c$ temperatur$
w pomieszczeniu mie ci si! w zakresie ±2"C #Tryb ustalany jest na
podstawie temperatury zewn!trznej
Je#eli ró#nica mi!dzy temperatur$ termostatu a bie#$c$ temperatur$
w pomieszczeniu jest wi!ksza ni# -2"C # Tryb ogrzewania
Gdy klimatyzator osi$gnie w pomieszczeniu temperatur! zbli#on$ do
ustawie' termostatu, rozpocznie si! funkcja monitoringu. W trybie monitorowania wentylator b!dzie pracowa" na niskich obrotach. Je#eli temperatura w pomieszczeniu nieznacznie zmieni si!, jednostka wewn!trzna ponownie dokona wyboru odpowiedniej funkcji pracy (ogrzewanie,
ch"odzenie) celem dostosowania temperatury do zadanej warto ci
ustawionej na termostacie.
Je li wybrany automatycznie tryb pracy nie jest satysfakcjonuj$cy, wybierz inny (OGRZEWANIE, CH)ODZENIE, OSUSZANIE, WENTYLACJA).
Tryb pracy
Grzanie
U#yj w celu ogrzania pomieszczenia.
Kiedy wybrana jest funkcja grzania, klimatyzator rozpocznie prac! na
bardzo niskich obrotach przez ok. 3-5 min., po tym czasie wentylator
prze"$czy si! na wybrane ustawienie. Czas ten jest niezb!dny, aby doprowadzi% jednostk! wewn!trzn$ do gotowo ci przed rozpocz!ciem
pracy.
Kiedy temperatura w pomieszczeniu jest bardzo niska, na jednostce
zewn!trznej mo#e si! tworzy% szron i jej dzia"anie mo#e by% ograniczone. Aby usun$% szron, jednostka od czasu do czasu automatycznie za"$czy si! w funkcji odszraniania. Podczas funkcji automatycznego odszraniania dioda pracy (Rys. 3 (5)) b!dzie pulsowa% i funkcja grzania
zostanie przerwana.
Po uruchomieniu trybu grzania, nagrzanie pomieszczenia b!dzie wymaga% nieco czasu.
Ch"odzenie
U#yj w celu sch"odzenia pomieszczenia.
Osuszanie
U#yj do delikatnego sch"odzenia pomieszczenia podczas usuwania
z niego wilgoci.
Nie mo#esz ogrzewa% pomieszczenia podczas funkcji osuszania.
Podczas trybu osuszania, jednostka b!dzie pracowa% na niskich obrotach; wentylator jednostki wewn!trznej mo#e od czasu do czasu zatrzyma% si! w celu utrzymania odpowiedniego poziomu wilgotno ci w
pomieszczeniu. Wentylator mo#e pracowa% na bardzo niskich obrotach
równie# podczas badania poziomu wilgotno ci w pomieszczeniu.
Pr!dko % wentylatora nie mo#e by% zmieniana r!cznie kiedy wybrany
jest tryb OSUSZANIA.
Wentylacja
U#yj do wymuszenia obiegu powietrza w pomieszczeniu
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Podczas trybu grzania:
Ustaw termostat na temperatur!
wy#sz$ ni# obecnie panuj$ca w
pomieszczeniu. Tryb grzania nie
zadzia"a je li termostat jest ustawiony na temperatur! ni#sz$ ni# obecnie panuj$ca w pokoju.
Podczas trybu ch"odzenia/ osuszania:
Ustaw termostat na temperatur!
ni#sz$ ni# obecnie panuj$ca w pomieszczeniu. Tryby ch"odzenia i
osuszania nie za"$cz$ si! je li termostat jest ustawiony na temperatur! wy#sz$ ni# aktualnie panuj$ca w
pomieszczeniu (w trybie ch"odzenia
mo#e dzia"a% sam wentylator).
Podczas trybu wentylacji:
W tym trybie nie mo#na u#ywa%
urz$dzenia do grzania lub ch"odzenia.

DZIA)ANIE PROGRAMATORA
Przed u#yciem funkcji programatora, upewnij si!, #e pilot ma ustawiony poprawny – bie#$cy czas (zobacz str. 5).

Czas w"%czenia (ON) lub wy"%czenia (OFF) klimatyzatora

1

Naci'nij przycisk [START/STOP] (Rys. 5 (21))
(je'li urz%dzenie ju& pracuje, przejd! do pkt. 2)
Dioda pracy jednostki wewn!trznej (zielona) (Rys. 3 (5)) zawieci si!.

2

Naci'nij przycisk [TIMER MODE] (Rys. 5 (19))
i wybierz funkcj „OFF TIMER” (Wy".) lub „ON
TIMER” (W".).
Ka#dorazowe wci ni!cie przycisku zmienia wybrany program
w nast!puj$cej kolejno ci:

..Kasowanie programatora....................
U#yj przycisku [TIMER] aby wybra% funkcj!
„CANCEL”.
Klimatyzator powróci do normalnego trybu
pracy.
..Zmiana ustawie# programatora..........
Wykonaj czynno ci z pkt. 2 i 3.
Zatrzymanie pracy urz%dzenia
podczas dzia"ania programatora
Naci nij przycisk [START/STOP].

Dioda programatora [TIMER] na jednostce wewn!trznej (pomara'czowa) (rys. 3 (6)) za wieci si!.

3

U&yj przycisków nastawy programatora [TIMER
SET] (Rys. 5 (25)) do ustalenia wymaganego
czasu w"%czenia [ON] lub wy"%czenia [OFF].

..Zmiana trybu pracy klimatyzatora. ..
Je li chcesz zmieni% warunki pracy (Tryb,
Pr!dko % wentylatora, Ustawienia temperatury, tryb Cichej Pracy), po ustawieniu programatora poczekaj a# na wy wietlaczu pojawi$
si! ponownie wszystkie parametry i wtedy
ustaw #$dane warunki pracy.

Ustaw czas, gdy wy wietlacz z czasem miga (miganie b!dzie
trwa"o oko"o 5 sekund):
przycisk + : naci nij w celu ustawienia czasu w przód
przycisk – : naci nij w celu ustawienia czasu w ty"
Po oko"o 5 sek. ca"kowita zawarto % wy wietlacza pojawi si!
ponownie.

U&ycie programatora

1

Naci'nij przycisk [START/STOP] (Rys. 5 (21)).
(je'li urz%dzenie ju& pracuje, przejd! do pkt. 2)
Dioda pracy jednostki wewn!trznej (zielona) za wieci si!.

2

Ustaw &%dane czasy w"%czenia i wy"%czenia
klimatyzatora [ON TIMER / OFF TIMER].
Zobacz rozdzia" „Czas w"$czenia (ON) lub wy"$czenia (OFF)
klimatyzatora” w celu dokonania ustawie' czasu i trybu.
Po oko"o 3 sek. ca"kowita zawarto % wy wietlacza pojawi si!
ponownie.
Dioda programatora [TIMER] na jednostce wewn!trznej (pomara'czowa) (Rys. 3 (6)) za wieci si!.

3

Naci'nij przycisk [TIMER MODE] (Rys. 5 (19)) i
wybierz tryb pracy programatora [PROGRAM]
wy'wietli si (OFF * ON lub OFF + ON).
Wy wietlacz alternatywnie pokazuje „Off Timer” (Programator
czasu wy".) / „On Timer” (Programator czasu w".), nast!pnie
zmieni si! by poda% ustawienie czasu dla operacji, która nast$pi jako pierwsza.
Programator rozpoczyna prac!. (Je li jako pierwsza
zosta"a wybrana funkcja ON, jednostka przestanie pracowa% w tym momencie.)
Po oko"o 5 sek. ca"kowita zawarto % wy wietlacza pojawi si!
ponownie.

O programatorze czasowym
Programator pozwala na po"$czenie w jedn$ sekwencj! dzia"ania regulatora w"$czaj$cego i wy"$czaj$cego. Sekwencja mo#e zawiera% jedno przejcie regulatora wy"$czaj$cego na w"$czaj$cy lub odwrotnie w przeci$gu 24
godzin.
Pierwsz$ b!dzie ta funkcja, która jest ustawiona najbli#ej czasu bie#$cego.
Porz$dek dzia"ania zaznaczony jest strza"k$ na wy wietlaczu pilota (OFF
* ON, OFF + ON).
Jednym z przyk"adów u#ycia programatora jest automatyczne wy"$czenie
klimatyzatora kiedy idziesz spa%, a nast!pnie w"$czenie zanim wstaniesz.
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..Kasowanie programatora........................
U#yj przycisku [TIMER MODE] aby wybra%
funkcj! „CANCEL”.
Klimatyzator powróci do normalnego trybu
pracy.
..Zmiana ustawie# programatora..............
1. Wykonaj polecenia podane w rozdziale
„Czas w"$czenia (ON) lub wy"$czenia
(OFF) klimatyzatora”, aby wybra% programator, którego ustawienia chcesz zmieni%.
2. Naci nij przycisk [TIMER], aby wybra%
OFF * ON lub OFF + ON.
Zatrzymanie pracy urz%dzenia
podczas dzia"ania programatora
Naci nij przycisk [START/STOP].
..Zmiana trybu pracy klimatyzatora. .... ..
Je li chcesz zmieni% warunki pracy (Tryb,
Pr!dko % wentylatora, Ustawienia temperatury, tryb Cichej Pracy), po ustawieniu programatora poczekaj a# na wy wietlaczu pojawi$ si!
ponownie wszystkie parametry i wtedy ustaw
#$dane warunki pracy.

PROGRAM NOCNY
W odró#nieniu od innych funkcji programatora, funkcja SLEEP s"u#y do ustawiania czasu jaki pozostaje do momentu zatrzymania pracy urz$dzenia.

U&ycie programu nocnego
Naci'nij przycisk [SLEEP] (Rys. 5 (18)) w trakcie pracy
urz%dzenia lub gdy jest zatrzymane.
Zarówno dioda pracy jednostki wewn!trznej (zielona) (Rys. 3 (5)) jak i
wska&nik programatora (dioda pomara'czowa) (Rys. 3 (6)) za wiec$ si!.

Zmiana ustawie# programu nocnego
Naci'nij ponownie przycisk [SLEEP] (Rys. 5 (18)) i ustaw
czas przy u&yciu przycisków nastawy programatora (+ / -)
[TIMER SET] (Rys. 5 (25)).

..Kasowanie programatora....................
U#yj przycisku [TIMER MODE] aby wybra%
funkcj! „CANCEL”.
Klimatyzator powróci do normalnego trybu
pracy.
Zatrzymanie pracy urz%dzenia
podczas dzia"ania programatora
Naci nij przycisk [START/STOP].

Ustaw czas, gdy wy wietlacz trybu programatora b!dzie miga% (miganie
b!dzie trwa"o oko"o 5 sekund):
przycisk + : naci nij w celu ustawienia czasu w przód
przycisk – : naci nij w celu ustawienia czasu w ty"
Po oko"o 5 sek. ca"kowita zawarto % wy wietlacza pojawi si! ponownie.
Dzia"anie programu nocnego
(eby zapobiec nadmiernemu nagrzaniu lub och"odzeniu pomieszczenia w nocy, funkcja SLEEP automatycznie zmienia nastawy termostatu co okre lony czas. Kiedy czas nastawiony programatorem minie, klimatyzator wy"$czy si!.
W trybie grzania:
Po nastawieniu programu nocnego, ustawienia termostatu
s$ automatycznie zmniejszane o 1°C co ka#de 30 minut.
Po zmniejszeniu o 4°C ustawienie pozostaje na tym poziomie a# do czasu up"yni!cia ustawionego czasu, kiedy
klimatyzator wy"$czy si! automatycznie.
1°C

2°C

3°C

W trybie ch"odzenia/osuszania:
Po nastawieniu programu nocnego ustawienia termostatu
s$ automatycznie zwi!kszane o 1°C co ka#de 60 minut.
Po zwi!kszeniu o 2°C ustawienie pozostaje na tym poziomie a# do czasu up"yni!cia ustawionego czasu, kiedy
klimatyzator wy"$czy si! automatycznie.

4°C
Ustawiony czas

1 godzina
1 godzina 30 minut

Ustawiona
temperatura

Ustawiona
temperatura

1 godzina
30 minut

Ustawiony czas
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2°C
1°C

STEROWANIE KIERUNKIEM NAWIEWU POWIETRZA
Nawiew w pionie (góra-dó") reguluje si! przyciskami pilota [SET]. Nawiew w poziomie (prawo-lewo) reguluje si! r!cznie, odpowiednio ustawiaj$c pionowe #aluzje.
W celu ustawienia nawiewu w poziomie uruchom prac! klimatyzatora i upewnij si!, #e #aluzje steruj$ce nawiewem w
pionie s$ nieruchome.

Regulacja pionowego kierunku przep"ywu powietrza
Naci'nij przycisk [SET] (Rys. 5 (22)).
Ka#dorazowe przyci ni!cie spowoduje zmian! kierunku przep"ywu zgodnie z
poni#szym schematem.

Rodzaje ustawie# kierunku przep"ywu powietrza:
", #, !, $, %,
: W trybie grzania / ch"odzenia / osuszania
Zmiany ustawie' nie s$ sygnalizowane
na wy wietlaczu pilota.

Wykorzystuj mo#liwo ci ustawienia kierunku przep"ywu powietrza
z zakresu podanego wy#ej.
Pionowy kierunek przep"ywu powietrza jest ustalany automatycznie
w zale#no ci od trybu pracy.
Tryb ch"odzenie/osuszanie : Nadmuch w poziomie "
Tryb grzania
: Nadmuch w dó"
W trybie „AUTO”, przez pierwsz$ minut! dzia"ania kierunek przep"ywu
b!dzie poziomy ", w tym czasie nie b!dzie mo#liwe ustawienie kierunku
przep"ywu.

NIEBEZPIECZE,STWO!
Nigdy nie nale#y wk"ada% palców ani
innych przedmiotów w wylot powietrza,
takie post!powanie grozi obra#eniami
(wewn!trzny wentylator pracuje z du#$
pr!dko ci$).
Zawsze wykorzystuj przycisk pilota
[SET] do zmiany ustawienia pionowego kierunku przep"ywu powietrza.
R czne przestawienie mo&e spowodowa( nieprawid"ow% prac . W takim
przypadku zatrzymaj urz%dzenie i
uruchom ponownie. Po restarcie &aluzje powinny pracowa( prawid"owo.
W trybie ch"odzenia i osuszania nie
ustawiaj &aluzji steruj%cych przep"ywem powietrza w zakresie dla trybu
grzania ( – ) na d"u&szy okres czasu, gdy& mo&e to spowodowa( wykraplanie si wody na ko#cówkach
&aluzji i kapanie wody z jednostki
wewn trznej. W trybie ch"odzenia i
osuszania, je&eli &aluzje zostan% pozostawione w pozycjach dla trybu
grzania przez d"u&ej ni& 30 minut, automatycznie zmieni% po"o&enie na pozycj !.
W pomieszczeniach, w których przebywaj% niemowl ta, dzieci, osoby
starsze, chore, kierunek przep"ywu
powietrza oraz temperatura powinny
by( starannie dobrane.

Ustawienia kierunku przep"ywu powietrza zostan$ tymczasowo zmienione na " je#eli temperatura powietrza b!dzie niska w momencie uruchomienia trybu grzania.

Regulacja poziomego kierunku przep"ywu powietrza
Ustaw &aluzje steruj%ce nawiewem prawo / lewo.
Ustaw #aluzje r!cznie na wymagan$ pozycj!.
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UWAGA!
Podczas ustawiania &aluzji steruj%cych nawiewem prawo / lewo, niezb dne jest zatrzymanie pracy &aluzji i upewnienie si , czy na pewno s% nieruchome.

FUNKCJA WACHLOWANIA
Przed rozpocz!ciem korzystania z tej funkcji uruchom klimatyzator.

Wybór funkcji wachlowania
Naci'nij przycisk [SWING] (Rys. 5 (23)).
Na pilocie pojawi si! symbol wachlowania (Rys. 6 (35)).
W trybie tym #aluzje kieruj$ce nawiewem powietrza b!d$ wachlowa% automatycznie w celu rozprowadzenia powietrza w gór! i w dó".

Zatrzymanie funkcji wachlowania
Ponownie naci'nij przycisk [SWING] (Rys. 5 (23)).
Symbol wachlowania (Rys. 6 (35)) na wy wietlaczu pilota zostanie wygaszony.
Kierunek przep"ywu powietrza powróci do ustawienia zanim rozpocz!"o si!
dzia"anie funkcji wachlowania.
Dzia"anie funkcji wachlowania
W trybie ch"odzenia/osuszania: wachlowanie w zakresie " - $.
W trybie grzania: wachlowanie w zakresie $ - .
Wachlowanie #aluzji mo#e zosta% tymczasowo wy"$czone, je li wentylator nie pracuje lub pracuje na bardzo niskich
obrotach.

PRACA EKONOMICZNA
Przed rozpocz!ciem korzystania z tej funkcji uruchom klimatyzator.

Uruchomienie pracy ekonomicznej
Naci'nij przycisk [ECONOMY] (Rys. 5 (17)).
Dioda funkcji ECONOMY (zielona) za wieci si!.
Praca w trybie ekonomicznym zostanie rozpocz!ta.

Zatrzymanie pracy ekonomicznej
Ponownie naci'nij przycisk [ECONOMY] (Rys. 5 (17)).
Dioda funkcji ECONOMY (zielona) zga nie.
Praca b!dzie kontynuowana w normalnym trybie.
Praca w trybie ekonomicznym
Przy maksymalnym obci$#eniu, praca ekonomiczna stanowi oko"o 70% normalnej pracy klimatyzatora w trybie ch"odzenia i
grzania.
Je#eli w trakcie pracy ekonomicznej pomieszczenie nie zostanie wystarczaj$co sch"odzone / nagrzane, wybierz prac! w trybie normalnym.
W trybie AUTO podczas monitorowania, praca klimatyzatora nie zostanie prze"$czona w tryb ekonomiczny nawet po
wci ni!ciu przycisku [ECONOMY] na pilocie.
Po za"$czeniu trybu ekonomicznego, temperatura w pomieszczeniu b!dzie utrzymywana na nieco wy#szym poziomie
ni# ustawiona temperatura w trybie ch"odzenia i na ni#szym poziomie ni# nastawa w trybie grzania. Tym samym tryb
ekonomiczny pozwala na wi!ksz$ oszcz!dno % energii ni# pozosta"e tryby.
W przypadku systemów multi, tryb ekonomiczny b!dzie dost!pny tylko w tej jednostce wewn!trznej, w której zostanie
ustawiony.
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FUNKCJA „10° C HEAT”
Uruchomienie funkcji „10° C HEAT”

W trakcie trwania pracy w trybie „10° C
HEAT” mo#na wykona% wy"$cznie
nast!puj$c$ operacj!:

Naci'nij przycisk [10° C HEAT] (Rys. 5 (16)).
Zielona dioda pracy (OPERATION) (Rys. 3 (5)) zga nie i za wieci si! zielona
dioda trybu ekonomicznego (ECONOMY) (Rys. 3 (7)).

Zatrzymanie funkcji „10° C HEAT”
Naci'nij przycisk [START/STOP] (Rys. 5 (21)).
Nast$pi zatrzymanie pracy.
Dzia"anie funkcji 10°C HEAT
Tryb grzania nie uruchomi si! je#eli temperatura w pomieszczeniu
jest odpowiednio wysoka.
Po wci ni!ciu przycisku [10° HEAT] na pilocie (Rys. 5 (16)), temperatura w pomieszczeniu mo#e by% utrzymywana na poziomie 10° C
w celu unikni!cia jej nadmiernego spadku.
W przypadku systemów multi, je#eli inna jednostka pracuje w trybie
grzania, temperatura w pomieszczeniu, gdzie ustawiono funkcj!
„10°C HEAT” wzro nie. Podczas stosowania funkcji „10°C HEAT”,
zalecamy ustawienie wszystkich jednostek wewn!trznych na prac!
z t$ funkcj$.

STEROWANIE R-CZNE [MANUAL AUTO]
U#ywaj trybu sterowania r!cznego w przypadku, gdy zgubisz pilota lub zostanie on uszkodzony/wyczerpi$ si! baterie.

Obs"uga r cznego sterowania
Wci'nij przycisk [MANUAL AUTO] (Rys. 2 (2)) znajduj%cy
si na g"ównym panelu jednostki na min. 3 sekundy i nie
d"u&ej ni& 10 sekund.
Aby wy"$czy% klimatyzator ponownie wci nij przycisk [MANUAL AUTO] (Rys.
2 (2)) na trzy sekundy.
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Obs"uga klimatyzatora przy u#yciu
uk"adu sterowania umieszczonego
na panelu g"ównym, jest równoznaczne z prac$ w tym samym trybie jak tryb AUTO wybrany pilotem
(patrz str. 7)
Pr!dko % wentylatora ustawi si! na
AUTO, a termostat przyjmie nastawy standardowe (24"C).

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Przed rozpocz!ciem czyszczenia jednostki, wy"$cz urz$dzenie i od"$cz kabel zasilaj$cy.

UWAGA!

Upewnij si!, czy kratka wlotowa (Rys. 1 (8)) jest dobrze zamocowana.
Przy wyjmowaniu i wymianie filtra uwa#aj, aby nie dotyka% wymiennika ciep"a, poniewa#
mo#e to spowodowa% obra#enia.

Czyszczenie kratki wlotowej

Czyszczenie filtra powietrza

1. Zdejmij kratk wlotow%.

1. Otwórz kratk wlotow% i wyjmij filtr powietrza.

! Przy"ó# palce do obu dolnych naro#ników panelu
kratki i unie j$ w gór!, je li kratka stawia w którym momencie opór, nale#y dalej delikatnie ci$gn$% j$ w gór!.

Podnie filtr za uchwyt, odczep dwa dolne zaczepy i
wyci$gnij.

" Poci$gnij kratk! trzymaj$c j$ na rodku i otwórz j$
szeroko a# do poziomu.

2. Zmyj kurz lub usu# go odkurzaczem.
Po umyciu pozostaw filtr do wyschni!cia w zacienionym miejscu.

3. Zamontuj filtr powietrza i zamknij kratk
wlotow%.
! Dopasuj kraw!dzie filtra do panelu i wepchnij ca"kowicie. Upewnij si!, #e oba dolne wyst!py s$
zwrócone ku odpowiednim otworom w panelu.

2. Wyczy'( wod%.
Usu' brud odkurzaczem, umyj maskownic! ciep"$
wod$, a nast!pnie osusz j$ czyst$, mi!kk$ szmatk$.

3. Za"ó& maskownic .
! Poci$gnij ga"ki do siebie.

" Zamknij maskownic!.

# Trzymaj$c maskownic! w poziomie, za"ó# lewy i
prawy uchwyt monta#owy na wsporniki umieszczone w górnej cz! ci panelu.

(Dla celów przyk"adu, ilustracje przedstawiaj$ jednostk!
bez zamontowanej kratki wlotowej.)

! Przytrzymaj i doci nij maskownic! w miejscu oznaczonym strza"k$ na rysunku poni#ej.

Filtr powietrza mo#e by% wyczyszczony z kurzu za
pomoc$ odkurzacza, b$d& poprzez umycie go w roztworze ciep"ej wody i "agodnego detergentu. Je li
umyjesz filtr pozostaw go do wyschni!cia w zaciemnionym miejscu przed ponown$ instalacj$.
Je li filtr ulegnie zanieczyszczeniu, przep"yw powietrza b!dzie zredukowany, co spowoduje spadek wydajno ci pracy i wzmocnienie ha"asu.
W okresach normalnej pracy filtry powietrza powinny
by% czyszczone co 2 tygodnie.
Nie uruchamiaj klimatyzatora z otwart$ kratk$ wlotow$.

Przy intensywnej pracy, jednostka gromadzi brud wewn$trz, co mo#e doprowadzi% do redukcji wydajno ci. Zalecamy regularne kontrole urz$dzenia przeprowadzane przez autoryzowany serwis niezale#nie od czyszczenia i opieki sprawowanej
przez u#ytkownika.
Do czyszczenia obudowy nie u#ywaj wody o temperaturze wy#szej ni# 40°C, szorstkich rodków czyszcz$cych lub rodków lotnych takich jak benzyna, czy rozpuszczalnik.
Nie poddawaj obudowy klimatyzatora na dzia"anie rodków owadobójczych lub lakierów.
Je li jednostka nie b!dzie pracowa% przez 1 miesi$c lub d"u#ej, w"$cz jednostk! w funkcji osuszania lub wentylacji na pó"
dnia w celu wysuszenia cz! ci wewn!trznych jednostki.
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CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Monta& filtra oczyszczaj%cego powietrze

3. Wymie# je na dwa nowe filtry oczyszczaj%ce powietrze.

1. Otwórz maskownic i wyjmij filtry.
2. Zamocuj filtr oczyszczaj%cy powietrze do
ramki na przednim panelu.

! Usu' dwa stare filtry oczyszczaj$ce powietrze
post!puj$c w odwrotnej kolejno ci ni# w przypadku instalacji.
" Zamontuj dwa nowe filtry wykonuj$c identyczne
czynno ci, jak przy zak"adaniu zestawu filtra
oczyszczaj$cego powietrze.

Wsu' filtr pod zak"adki (6 sztuk) ramki, tak aby nie
wystawa".

4. Za"ó& dwa filtry powietrza i zamknij maskownic .
Nie uruchamiaj klimatyzatora z otwart$
kratk$ wlotow$.

Filtry oczyszczaj%ce powietrze
Filtr katechinowy (jedna sztuka)
Filtry oczyszczaj$ce powietrze s$ filtrami jednorazowymi (nie mo#na ich my% ani u#ywa% ponownie).
Po otwarciu opakowania z filtrami, u#yj ich jak najszybciej (efektywno % oczyszczania powietrza spada,
gdy filtry pozostaj$ w otwartym opakowaniu).
Filtry te powinny by% wymieniane mniej wi!cej co trzy
miesi$ce.

(na powy#szym rysunku nie uj!to kratki wlotowej dla
lepszego zobrazowania monta#u filtra)

Prosz! zakupi% sprzedawane osobno filtry oczyszczaj$ce
powietrze przeznaczone dla tego urz$dzenia (UTR-FA16),
gdy zajdzie konieczno % ich wymiany.

3. Zamontuj dwa filtry oczyszczaj%ce powietrze i zamknij kratk wlotow%.

Filtr jonizuj%cy (jedna sztuka – jasno niebieski)
Filtry powinny by% wymieniane mniej wi!cej co 3 lata,
aby utrzyma% efekt odwaniania.
Ramka filtra nie jest produktem jednorazowym.

Nie uruchamiaj klimatyzatora z otwart$
kratk$ wlotow$.

Prosz! zakupi% sprzedawane osobno filtry usuwaj$ce nieprzyjemne zapachy przeznaczone dla tego urz$dzenia
(UTR-FA16-2), gdy zajdzie konieczno % ich wymiany.

U#ywanie filtrów oczyszczaj$cych powietrze daje
lepszy efekt przy ustawieniu pr!dko ci wentylatora na wysokie obroty („High”).

Konserwacja filtrów odwaniaj%cych

Wymiana brudnych filtrów
oczyszczaj%cych powietrze

W celu utrzymania efektu odwaniania nale#y wyczy ci% filtr raz
na 3 miesi$ce, post!puj$c zgodnie z poni#szymi wskazówkami:
" Wyjmij filtr.
# Umyj filtr i wysusz go.
- Sp"ucz filtry strumieniem gor$cej wody pod wysokim ci nieniem a# powierzchnia filtrów pokryje si! wod$. Prosz! p"uka%
w rozcie'czonym "agodnym rodku myj$cym.
Nigdy nie trzyj filtrów, gdy& mog% straci( w ten sposób
efekt odwaniania.
- Przep"ucz filtry pod strumieniem wody.
- Osusz je w zaciemnionym miejscu.

Wymie' filtry na nast!puj$ce elementy (do nabycia
osobno):
Katechinowy filtr oczyszczaj$cy powietrze:
UTR-FA16
Filtr jonizuj$cy: UTR-FA16-2

1. Otwórz maskownic i wyjmij filtry.
2. Zdemontuj filtry oczyszczaj%ce powietrze
zamocowane do ramek na przednim panelu.

! Zainstaluj ponownie filtr odwaniaj$cy.

Zerowanie kontrolki filtra (ustawienia specjalne)
Z funkcji b dzie mo&na korzysta( je&eli zosta"a poprawnie ustawiona podczas monta&u. W celu korzystania z tej funkcji prosimy skonsultowa( si z autoryzowanym serwisem.
Kontrolka zapali si! kiedy nadejdzie czas czyszczenia
filtra. Wyczy % filtr zgodnie z opisem w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”. Po wyczyszczeniu filtra, wci nij
przycisk MANUAL AUTO na jednostce wewn!trznej
(Rys. 2 (2)) na maks. 2 sekundy.
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WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK
OSTRZE$ENIE!

W przypadku nieprawid"owego funkcjonowania (zapach spalenizny, itp.) natychmiast zatrzymaj
prac! klimatyzatora, od"$cz wtyczk! kabla zasilaj$cego i skontaktuj si! z autoryzowanym serwisem. Wy"$czenie urz$dzenia pilotem nie spowoduje ca"kowitego odci!cia od &ród"a pr$du. Zawsze
upewnij si!, czy zasilanie jest w pe"ni od"$czone (prze"$cz wy"$cznik lub od"$cz kabel zasilaj$cy).

Przed wezwaniem autoryzowanego serwisu sprawd&:
Objawy
NORMALNY
TRYB
PRACY

Nie uruchamia si!
natychmiast:

Problem
Je li urz$dzenie zosta"o zatrzymane a nast!pnie natychmiast uruchomione ponownie, spr!#arka nie b!dzie pracowa"a przez oko"o 3
minuty, aby unikn$% przepalenia bezpieczników.
Za ka#dym razem, gdy przewód zasilaj$cy zostanie od"$czony a
nast!pnie ponownie pod"$czony, zadzia"a uk"ad zabezpieczaj$cy
blokuj$c przez oko"o 3 minuty prac! klimatyzatora.

S"yszalny ha"as:

Podczas funkcjonowania lub natychmiast po zatrzymaniu jednostki
s"ycha% szum czynnika ch"odz$cego przep"ywaj$cego w rurach klimatyzatora. Ha"as mo#e by% równie# s"yszalny przez oko"o 2 – 3
minuty po uruchomieniu jednostki (przep"yw czynnika ch"odz$cego).

Patrz
strona

-

-

Podczas pracy urz$dzenia mo#esz us"ysze% delikatne skrzypienie
spowodowane chwilowym rozci$ganiem si! i kurczeniem pokrywy
frontowej wywo"ane zmian$ temperatury.

Zapachy:

Emisja mg"y lub pary:

S"aby lub wstrzymany
przep"yw powietrza:

W trybie grzania s"yszalny jest odg"os syczenia wywo"any dzia"aniem automatycznego odszraniania.

16

Zapachy mog$ by% emitowane przez jednostk! wewn!trzn$. Jest to
wynikiem wch"aniania zapachów z pomieszczenia (meble, tyto' itd.)
przez klimatyzator.

-

Podczas pracy w trybie ch"odzenia lub osuszania z jednostki wewn!trznej mo#e by% emitowana cienka warstwa mg"y. Zjawisko to
jest rezultatem gwa"townego sch"adzania pomieszczenia poprzez
powietrze emitowane z urz$dzenia klimatyzacyjnego.

-

W trybie grzania wentylator jednostki zewn!trznej mo#e przesta%
pracowa% i mo#e by% widoczna para unosz$ca si! nad urz$dzeniem. Jest to wynik dzia"ania automatycznego odszraniania.

16

Po uruchomieniu funkcji grzania pr!dko % wentylatora jest chwilowo
bardzo niska, co pozwala na rozgrzanie wewn!trznych cz! ci.
Podczas funkcji grzania, kiedy temperatura wzrasta ponad ustawienie termostatu, jednostka zewn!trzna zatrzyma si! a jednostka wewn!trzna b!dzie pracowa% przy bardzo niskich obrotach wentylatora. Je li chcesz bardziej ogrza% pokój, ustaw termostat na wy#sz$
temperatur!.

Woda wyp"ywaj$ca z
jednostki zewn!trznej:

-

Podczas funkcji grzania jednostka czasowo zaprzestaje dzia"ania
(na 7 do 15 minut), podczas gdy dzia"a funkcja automatycznego odszraniania. Podczas dzia"ania automatycznego odszraniania dioda
pracy b!dzie pulsowa%.

16

Wentylator mo#e pracowa% z bardzo ma"$ pr!dko ci$ podczas
dzia"ania funkcji osuszania lub wtedy, gdy jednostka monitoruje
temperatur! w pomieszczeniu.

7

W czasie cichej pracy obroty wentylatora b!d$ bardzo niskie.

6

Obroty wentylatora s$ bardzo niskie w trybie AUTO monitorowania.

7

W przypadku systemów Multi, je#eli kilka jednostek pracuje w ró#nych trybach pracy, wymienionych poni#ej, jednostki za"$czone w
pó&niejszym czasie zatrzymaj$ si! i dioda pracy (OPERATION) zacznie pulsowa%.
Tryb grzania i tryb ch"odzenia (lub tryb osuszania)
Tryb grzania i tryb wentylacji

17

W trybie grzania w jednostce zewn!trznej mo#e si! gromadzi% woda
jako wynik dzia"ania automatycznego odszraniania.

16
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WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK
Objawy
SPRAWD,
JESZCZE
RAZ

Klimatyzator nie
dzia"a:

Punkty kontrolne

Patrz strona

Czy zabezpieczenie nadpr$dowe zosta"o roz"$czone?
Czy by"a awaria zasilania?

-

Czy przepali" si! bezpiecznik lub wy"$cznik prze"$czy" si! samoczynnie?
8–9

Czy dzia"a programator?
S"abe dzia"anie
ch"odzenia:

Czy filtr powietrza jest brudny?
Czy kratka wlotowa lub wylot powietrza nie s$ zablokowane?
Czy ustawi"e temperatur! pomieszczenia (termostat) prawid"owo?
Czy okno lub drzwi s$ otwarte?

-

Czy podczas ch"odzenia okno jest zas"oni!te przed nagrzewaniem promieniami s"onecznymi? (Zas"o' zas"ony)
Czy podczas funkcji ch"odzenia s$ wy"$czone &ród"a ciep"a lub
czy w pomieszczeniu znajduje si! zbyt du#a liczba osób?
Czy urz$dzenie jest ustawione na cich$ prac!?
Dzia"anie jednostki
jest niezgodne ze
wskazaniami pilota:

6

Czy baterie s$ s"abe lub zu#yte?
Czy baterie s$ poprawnie w"o#one do pilota?

5

Je#eli po sprawdzeniu nadal pojawiaj$ si! problemy, czu% zapach spalenizny lub wska&nik trybu pracy [OPERATION] (Rys. 3
(5)) oraz wska&nik programatora [TIMER] (Rys. 3 (6)) pulsuje i wska&nik pracy ekonomicznej [ECONOMY] (Rys. 3 (7)) pulsuje
w szybkim tempie, natychmiast zatrzymaj urz$dzenie, roz"$cz zabezpieczenie i skontaktuj si! z autoryzowanym serwisem.

PORADY
Eksploatacja i funkcjonowanie
Dzia"anie funkcji grzania

Automatyczne odszranianie
Podczas u#ycia funkcji grzewczej w warunkach niskich temperatur i wysokiej wilgotno ci mo#e wytwarza% si! szron na jednostce zewn!trznej, co spowoduje ograniczon$ wydajno % urz$dzenia.
Aby zapobiec ograniczeniu dzia"ania, jednostka zosta"a wyposa#ona w funkcj! automatycznego odszraniania. Gdy na jednostce zewn!trznej zacznie si! tworzy%
szron, klimatyzator zatrzyma si! na pewien czas, a
uk"ad odszraniania rozpocznie funkcjonowanie (przez
oko"o 7 do 15 minut).

Klimatyzator funkcjonuje na zasadzie pompy ciep"a
absorbuj$c ciep"o z zewn$trz i zasysaj$c je do wewn$trz. W rezultacie wydajno % urz$dzenia jest ograniczona, gdy temperatura zewn!trza zmniejsza si!. Je li
czujesz, #e pomieszczenie jest niedogrzane polecamy
u#ycie dodatkowego urz$dzenia grzewczego.
Urz$dzenie klimatyzacyjne z pomp$ ciep"a ogrzewa ca"e
pomieszczenie rozprowadzaj$c w nim równomiernie
powietrze. Ogrzanie pomieszczenia do zadanej temperatury nast$pi po okre lonym czasie od uruchomienia
urz$dzenia.

Podczas operacji automatycznego odszraniania
wska&nik trybu pracy [OPERATION] (dioda zielona)
b!dzie pulsowa%.
Po zatrzymaniu pracy w trybie grzania, je#eli na jednostce zewn!trznej b!dzie tworzy" si! szron, urz$dzenie uruchomi funkcj! automatycznego odszraniania.
W takim przypadku, jednostka zewn!trzna zatrzyma
si! automatycznie po kilku minutach pracy.
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PORADY
Automatyczny restart
W przypadku przerwy w dostawie pr%du
W przypadku braku dop"ywu pr$du urz$dzenie klimatyzacyjne wy"$czy si!, a nast!pnie po w"$czeniu pr$du automatycznie si! za"$czy i powróci do wcze niej zadanego trybu pracy.

W przypadku przerwy w dostawie pr$du podczas dzia"ania
funkcji programatora [TIMER], program zostanie wyzerowany i jednostka rozpocznie dzia"anie (lub zatrzyma si!) z
nowymi ustawieniami czasu. W tym przypadku (mo#liwo %
wadliwego funkcjonowania programatora) wska&nik programatora [TIMER] b!dzie b"yska% (patrz strona 3).
Zastosowanie elektrycznych urz$dze' (elektryczna golarka, itp.) lub u#ycie bezprzewodowego przeka&nika radiowego mo#e spowodowa% zak"ócenie w funkcjonowaniu
jednostki. W tym przypadku, chwilowo roz"$cz zabezpieczenie, za"$cz je ponownie, a nast!pnie u#yj pilota w celu
wznowienia pracy.

Klimatyzator w uk"adzie MULTI
Opisywana jednostka wewn!trzna mo#e by% pod"$czana do uniwersalnej jednostki zewn!trznej w uk"adzie MULTI. Uk"ad taki
umo#liwia dzia"anie kilku jednostek wewn!trznych zlokalizowanych w ró#nych miejscach. Jednostki wewn!trzne mog$ pracowa% jednocze nie zgodnie z warto ciami wydajno ci poszczególnych jednostek.
Jednoczesna praca kilku jednostek
Tryb grzania (HEAT) i tryb ch"odzenia (COOL)
lub osuszania (DRY)
Tryb grzania (HEAT) i tryb wentylacji (FAN)

Zastosowanie klimatyzatora typu MULTI umo#liwia
jednoczesn$ prac! kilku jednostek wewn!trznych,
jednak#e wydajno % grzewcza (ch"odnicza) w przypadku pracy jednoczesnej kilku urz$dze' b!dzie
mniejsza ni# wydajno % pojedynczej jednostki wewn!trznej pracuj$cej indywidualnie. W zwi$zku z powy#szym ch"odzenie przy u#yciu wi!cej ni# jednej
jednostki wewn!trznej powinno odbywa% si! g"ównie
w nocy lub w okresach zmniejszonych zysków ciep"a.
Analogicznie grzanie przy u#yciu wi!cej ni# jednej
jednostki wewn!trznej powinno odbywa% si! w po"$czeniu z dodatkowymi urz$dzeniami grzewczymi, je li
zachodzi taka potrzeba.
Pora roku, temperatura zewn!trzna, struktura pomieszcze' oraz liczba przebywaj$cych w pomieszczeniu osób równie# maj$ wp"yw na wydajno % pracy
urz$dzenia. Zalecamy wypróbowanie kilku konfiguracji pracy urz$dze', aby ustali% ich rzeczywist$ wydajno % grzania oraz ch"odzenia i stosowanie urz$dze'
w sposób, który najlepiej spe"nia stawiane wymagania.

Wspólna praca mo#e by% stosowana w nast!puj$cych trybach:
Tryb ch"odzenia (COOL) i tryb osuszania (DRY)
Tryb ch"odzenia (COOL) i tryb wentylacji (FAN)
Tryb osuszania (DRY) i tryb wentylacji (FAN)
W przypadku jednoczesnej pracy kilku jednostek tryb
pracy jednostki zewn!trznej (grzanie, ch"odzenie (lub
osuszanie) ustalany jest na podstawie trybu pracy
jednostki wewn!trznej, która za"$czona zosta"a jako
pierwsza. Je#eli jednostka wewn!trzna uruchomiona
zosta"a w trybie wentylacji, tryb pracy jednostki zewn!trznej nie zostanie ustalony.
Np. je#eli jednostka wewn!trzna (A) uruchomiona zosta"a w trybie wentylacji (FAN) a nast!pnie jednostka
wewn!trzna (B) zosta"a uruchomiona w trybie grzania
(HEAT), jednostka wewn!trzna (A) pracowa% b!dzie
chwilowo w trybie wentylacji, ale z chwil$ rozpocz!cia
pracy jednostki (B) w trybie grzania dioda pracy (zielona) jednostki wewn!trznej (A) zacznie miga% (pali
si! 1 sekund!, ga nie na 1 sekund!) i jednostka
przejdzie w stan czuwania. Jednostka wewn!trzna
(B) nadal pracowa% b!dzie w trybie grzania (HEAT).

Je#eli oka#e si!, #e jedna lub wi!cej jednostek w
trybie pracy jednoczesnej traci na wydajno ci grzewczej lub ch"odniczej, zalecamy przerwanie jednoczesnego u#ywania kilku jednostek.
Dla poni#szych konfiguracji nie jest mo#liwe prowadzenie trybu pracy równoczesnej.
Je#eli zadano tryb pracy, którego jednostka wewn!trzna nie jest w stanie wykona%, zielona dioda
pracy (OPERATION) na jednostce wewn!trznej zacznie pulsowa% (pali si! 1 sekund!, ga nie na 1 sekund!) i jednostka przejdzie w stan czuwania.
Uwagi
Podczas u#ywania trybu grzania, jednostka zewn!trzna b!dzie sporadycznie za"$cza% krótkie cykle
odszraniania. Podczas odszraniania, je#eli u#ytkownik ponownie ustawi prac! jednostki wewn!trznej na
grzanie, tryb odszraniania b!dzie kontynuowany, a
grzanie rozpocznie si! po zako'czeniu odszraniania.
W efekcie ciep"e powietrze b!dzie nawiewane dopiero
po up"ywie pewnego czasu.

Podczas u#ywania trybu grzania, górna cz! % jednostki wewn!trznej b!dzie si! nagrzewa%. Jest to
spowodowane tym, #e czynnik ch"odniczy przep"ywa przez jednostk! nawet gdy jest ona zatrzymana;
jest to zjawisko prawid"owe, nie wskazuj$ce na
usterk!.

PL-17

Na zakupionym klimatyzatorze znajduje si
taki symbol.
Oznacza on, !e urz"dzenia elektryczne i elektroniczne powinny
by# usuwane osobno, nie za$ z powszechnymi odpadami z
gospodarstw domowych. W krajach Unii Europejskiej(*),
Norwegii, Islandii i Ksi stwie Lichtenstein wymagany jest osobny
system zbierania produktów tego typu.
Nie nale!y podejmowa# prób samodzielnego demonta!u systemu, poniewa! mo!e to
mie# z%y wp%yw na zdrowie i $rodowisko. Demonta! uk%adu klimatyzacyjnego,
utylizacja czynnika ch%odniczego, oleju oraz wszelkich innych elementów powinny
przebiega# zgodnie z odpowiednimi przepisami lokalnymi i krajowymi oraz musz"
by# przeprowadzone przez wykwalifikowanego montera.
Klimatyzatory musz" by# poddane obróbce przez wyspecjalizowan" stacj w celu
ponownego wykorzystania, recyklingu lub odzyskania w inny sposób i nie nale!y ich
usuwa# bezpo$rednio do $cieków komunalnych. Wi cej informacji mo!na uzyska# w
urz dzie lokalnym lub od montera.
* z uwzgl dnieniem prawa ka!dego z krajów cz"onkowskich

