


Wstęp

Klimatyzator jest drogim urządzeniem i dlatego też zalecamy, aby został zainstalowany przez doświadczonych
instalatorów. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić nie tylko straty materialne, lecz również niewłaściwe
działanie i spadek efektywności pracy. Firma CHIGO nie odpowiada za awarie klimatyzatora, który został
nieprawidłowo zainstalowany. Ta instrukcja przeznaczona jest dla klimatyzatorów ściennych typu split. Wygląd
klimatyzatora może nieco odbiegać od rysunków zawartych w poniższej instrukcji. Prosimy o uważne zapoznanie
sie z treścią instrukcji obsługi i pozostawienie jej w miejscu umożliwiającym skorzystanie z niej w razie potrzeby.

Urządzenie nie powinno obsługiwane przez dzieci lub osoby niedołężne bez właściwego nadzoru. Jednostka nie
służy do zabawy nią przez dzieci.
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[Wskazówki dla użytkownika]

Proszę zapoznać się z instrukcją klimatyzatora przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia.

Montaż urządzenia powinien byc przeprowadzony przez profesjonalnych autoryzowanych
przez naszą firmę instalatorów lub dealerów.

Należy się upewnić czy zainstalowany jest
bezpiecznik przeciw-przepięciowy

bezpiecznik

Jego brak może spowodować wystąpienie przepięcia
elektrycznego.

Po zamontowaniu jednostki wewnętrznej i
zewnętrznej należy sprawdzić czy nie występują
obluzowania oraz czy przewody nie obluzowują się
przy delikatnym pociągnięciu.

Należy upewnić się, czy klimatyzator jest prawidłowo
uziemiony.

Przewód uziemienia w
klimatyzatorze powinien być
odpowiedni do uziemienia.
Nieprawidłowe uziemienie może
spowodować przepięcie lub
pojawienie się zagrożenia
ogniem.

Grozi porażeniem elektrycznym.

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Klimatyzator naścienny

typu split

Instrukcja instalacji

1. Jednostki nie powinny być montowane w
miejscach gdzie występują wycieki łatwopalnych
gazów

Jeżeli w pobliżu jednostki gromadzi się gaz, może
pojawić się niebezpieczeństwo wybuchu.

Obluzowane połączenia mogą spowodować
zaistnienie zagrożenia ogniem.

Instrukcja obsługi

Nigdy nie należy zatrzymywać
pracy klimatyzatora poprzez
wyciągnięcie wtyczki
z gniazdka.

Takie postępowanie może zagrażać
porażeniem prądem lub zagrożenie
ogniem.

Nie należy podłączać przewodu
zasilania do przedłużaczy. Nie należy
również podłączać z rozgałęziaczami
prądu, do których są podłączone inne
urządzenia.

Może to spowodować zagrożenie.

Nie należy naciskać, podgrzewać,
niszczyć, rozciągać lub modyfikować
przewodu zasilania w jakikolwiek
inny sposób.

Może to spowodować porażenie
prądem, przegrzanie, pożar, etc. Jeśli
przewód zasilania jest uszkodzony
powinien zostać wymieniony przez
wykwalifikowaną osobę.

Nie należy odłączać lub włączać
przewodu mokrymi rękami.

Przed włączeniem wtyczki należy
się upewnić, że ani ona ani
gniazdo nie są zabrudzone oraz że
wtyczka została umieszczona
właściwie.

Jeżeli wtyczka jest
pokryta brudem lub
jeśli jest niewłaściwie
włożona, może
nastąpić porażenie
prądem lub pożar.

Nigdy nie należy używać
bezpiecznika o niewłaściwej
pojemności lub jakichkolwiek
metalowych przewodów.

Użycie metalowych lub miedzianych
przewodów w bezpieczniku może
spowodować zagrożenie ogniem.
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INSTRUKCJA OBSŁUGI
Klimatyzator naścienny

typu split
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INSTRUKCJA OBSŁUGI

Klimatyzator naścienny
typu split
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INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wskaźnik pracy

Wskaźnik funkcji „TIMER Funkcja uśpienia „SLEEP”

Wskaźnik nastaw
temperatury, czasu lub
kod awarii

Wskaźnik funkcji „TIMER
Funkcja uśpienia „SLEEP”

Wskaźnik nastaw
temperatury, czasu lub
kod awarii

Wskaźnik pracy

Na zamieszczonych obrazkach pokazane są wskaźniki wszystkich trybów pracy klimatyzatora, w
rzeczywistości wyświetlane są tylko te tryby które są w danej chwili włączone.

Klimatyzator naścienny
typu split

Wyświetlacz- wygląd i jego funkcje.

Wyświetlacz typ 1

Wyświetlacz typ 2
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Pilot zdalnego sterowania typ1

AUTO

ON
OFF

COOL

DRY

HEAT

FAN

SLEEP

LAMP

TURBO

CLEAN

HOLD

MODE TEMP

ON/OFF

SLEEP przycisk
Uruchamia funkcję uśpienia

FAN SPEED  przycisk

HOLD przycisk

TIMER  przycisk

TURBO  przycisk

Wskaźnik funkcji TIMER

Wskaźnik temperatuty

ON/OFF przycisk

SWING wskaźnik

Wskazuje tryb nastaw kierunku powietrza

Wskazuje nastawioną prędkość wentylatora

Wskaźnik świeci się gdy tryb uśpienia jest włączony

Tryb pracy
Wskazuje wybrany tryb pracy

SWING

TIMER HOLD SLEEP

FAN SPEED

LAMP CLEAN

Zmiana trybu pracy MODE

AUTO,COOL,DRY,HEAT,FAN.

FAN SPEED  wskaźnik

SLEEP wskaźnik

TURBO wskaźnik
Wskaźnik świeci się gdy włączona jest funkcja TURBO

SET TEMPERATURE przycisk

Ustawianie temperatury w pomieszczeniu

TURBO

Wskaźnik blokady pilota

AIR FLOW

SWING przycisk

Przycisk zmienia tryb kierunku powietrza

AIR FLOW  (opcjonalnie)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

[Funkcje i wskaźniki pilota zdalnego sterowania]

Przycisk zmiany trybów

Przycisk włączanie i
wyłączania klimatyzatora

Przycisk programuje włączenie i
wyłaczenie klimatyzatora o
ustawionej godiznie

Przycisk włącza tryb TURBO
przycisk nie pracuje w trybach: w
automatyczny, osuszania.

naturalny-wachlowanie-skupiony

Przycisk służy do ustawienia
kierunku nawiewu powietrza

Przycisk służy do blokowanie lub
odblokowywania klawiszy pilota.

UWAGA:

Wygląd zewnętrzny pilotów może się nieznacznie różnić, jednakże funkcje przycisków zostają niezmienione.

Firma CHIGO produkuje piloty do wielu typów klimatyzatorów. Dlatego pilot może zawierać przyciski i wskaźniki które
nie są obsługiwane.

Klimatyzator naścienny
typu split
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Pilot zdalnego sterowania typ2

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Klimatyzator naścienny

typu split
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Tył pilota zdanego sterowania

RST przycisk

Naciśnij i odsuń pokrywę

CLK RST

CLK przycisk
Ta funkcja nie jest aktywna w tych modelach

odsuń zaślepkę w swoją stronę

Przycisk ten służy do
zresetowania uprzednich
ustawień.
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[Wymiana baterii]



Uwaga:
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Zanim zadzwonisz po serwis
Instrukcja obsługi

Klimatyzator naścienny

Przed skontaktowaniem się z serwisem proszę sprawdzić następujące punkty.

Klimatyzator w ogóle nie pracuje

Czy wtyczka wło ona jest
do
gniazdka?

s Czy czas jest w
ustawieniu
ON?

Czy nie brak zasilania lub
czy bezpiecznik nie zosta
przerwany?

ł

S aba wydajnos grzania lub ch odzeniał łć

Czy ustawienie
temperatury  jest
właściwe?
właściwa
TEMP

Czy filtry są czyste? Czy drzwi /okna nie są otwarte?

S aba wydajnosc ch odzeniał ł

Czy światło słoneczne dostaje
się do
pomieszczenia?

Czy w pokoju znajduje się
źródło ciepła?

Czy w pomieszczeniu
znajduje się wiele osób?

P ą ęrzypadki wymagaj ce skontaktowania si z instalatorem

Jeżeli niżej mają miejsce eż yć ź ą ć ięopisane sytuacje nal y wy acz klimatyzator ze ród a pr du oraz skontaktowa s z dystrybutoremł ł

B ę ęezpiecznik cz sto si przerywa

Przerywanie
bezpiecznika

P ąrzewód zasilania jest gor cy Izolacja przewodu zasilania jest
przerwana

Następują nieprawidłowości w
działaniu urządzeń telewizyjnych,
radiowych itp.

Przyciski nie steruja dok adnie.ł Urzadzenie wydaje niezwyczajne dzwieki
podczas pracy

Po zauważeniu nieprawidłowej pracy, po naciśnięciu przycisku RUN, a następnie wyłączeniu klimatyzatora z sieci

elektrycznej i po ponownym uruchomieniu nieprawidłowe działanie nie ustępuje

Odczekaj
3 minuty

typu split
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