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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.

Dodatkowa uwaga:
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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.

drut

Źle
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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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Wskaźnik AUTO

Wskaźnik CHŁODZENIE

Wskaźnik OSUSZANIE

Wskaźnik GRZANIE

Wskaźnik WENTYLACJA

Wskaźnik pracy
żaluzji poziomych

Wskaźnik pracy żaluzji
poziomych

Wskaźnik temperatury

Wskazuje nastawioną temperaturę

Wskaźnik trybu SLEEP 

Wskazuje włączoną funkcję sleep

Wskaźnik pracy TURBO 

Wskazuje włączoną funkcję turbo

Wskaźnik blokady klawiatury

Wskaźnik mocy nawiewu

Wskazuje prędkość pracy wentylatora

Ustawianie temperatury

Przyciski pozwalają ustawić żądaną 

temperaturę.

Przycisk FAN  SPEED

Naciśnięcie zmienia prędkość pracy 
wentylatora.

Kiedy klimatyzator jest włączony, przycisk włącza tryb 
TURBO (nie działa w trybach AUTO, OSUSZANIE i 
WENTYLACJA).

Kiedy klimatyzator nie jest włączony, przycisk włącza 
tryb samooczyszczania. Klimatyzator się włączy w 
trybie chłodzenia 25C, wenytlator będzie pracował na 
najwyższej prędkości.

Przycisk TURBO/CLEAN

Przycisk SLEEP

Przycisk włącza funkcję uśpienia.

Przycisk TIMER

Naciśnięcie przełącz tryb pracy z TIMER 

na normalny.

Przycisk AIR  FLOW 

Naciśnięcie zmienia tryb pracy żaluzji 

w trybie lewo/prawo.

Sterowanie żaluzjami

Góra / dół

Przycisk trybu pracy

Każdorazowe naciśnięcie przycisku 

powoduje zmianę trybu pracy w kolejności: 

Tryb AUTO, CHŁODZENIE, OSUSZANIE, 

GRZANIE, WENTYLACJA.

Przycisk ON/OFF

Naciśnięcie powoduje włączenie lub wyłączenie 
klimatyzatora

Przycisk IONIZER

Przycisk uruchamia funkcję jonizacji powietrza.

UWAGI:
      Powyższy rysunek przedstawia wszystkie wskaźniki do celów prezentacji. W rzeczywistości nie są one wyświetlane wszystkie 
w jednym czasie.

Przy włączonej funkcji TURBO nie ma możliwości kontroli temperatury. Jeśli poczujesz, że pomieszczenie zbytnio się wychłodziło 

wyłącz tryb TURBO.

Funkcje i wskaźniki pilota zdalnego sterowania. TYP 4

Wskaźnik jonizacji

ZHH04/A01

Wskaźnik QUIET

Przycisk QUIET

Naciśnięcie przycisku wycisza klimatyzator.

Przycisk LIGHT/HOLD

Krótkie naciśnięcie przycisku spowoduje 
zapalenie lub wygaszenie wyswietlacza.

Długie naciśnięcie przycisku spowoduje 
zablokowanie lub odblokowanie klawiatury.

Sygnał z pilota

Przy uruchomieniu dowolnej funkcji z pilota bezprzewodowego, 
klimatyzator wyemituje dźwięk potwierdzający włączenie funkcji.



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.

.8.

[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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INSTRUKCJA OBSŁUGI
Klimatyzator naścienny

Nie działa

[Użytkowanie klimatyzatora]

Bezpośrednio po włączeniu urządzenie nie  zaczyna
pracować

Proszę
odczekać 3
minuty

Bezpośrednio po włączeniu w urządzeniu załącza się
tryb 3 minutowej ochrony rozruchu

Trzyminutowy timer opóźnienia rozruchu załącza się po
wyłączeniu zasilania i jest funkcją automatyczną.

Powietrze nie jest wydmuchiwane bezpośrednio po
włączeniu funkcji grzania

Wydmuch powietrza jest wstrzymany na czas 2-5 minut po
włączeniu funkcji grzania. Sytuacja ta trwa do momentu
nagrzania wymiennika

Po wyłączeniu klimatyzatora w trybie chłodzenia
klimatyzator pracuje jeszcze przez czas około 30 sekund.

Ponieważ w jednostce wentylator pracuje z durzą
prędkością to po wyłączeniu zaczyna wytracać prędkość.
Dopiero gdy wentylator się zatrzyma żaluzje zamykają się

Powietrze nie jest wydmuchiwane przez 6-12 minut w
trybie grzania

Kiedy temperatura na zewnątrz jest bardzo niska a wilgotność
wysoka, jednostka co pewien czas uruchamia funkcję
odmrażania. Należy chwilę odczekać. Podczas odmrażania z
jednostki może wydostawać się para lub woda.

Powietrze nie funkcji osuszania .jest wydmuchiwane w (DRY)
wenty jednostki

ę j oraz dla
zaoszczędzenia energii

lator jest czasem zatrzymywany,
aby zapobiec wydostawaniu si pary wodne

Podczas funkcji ch odzenia wydobywa si mgie ka.ł ę ł
Takie zjawisko może zachodzić kiedy w pomieszczeniu jest
bardzo wysoka temperatura i wilgotność. Wraz ze
spadkiem temperatury i wilgotności zjawisko zaniknie.

Podczas pracy z urządzenia wydziela się nieprzyjemny zapach
Powietrze wydobywaj ce si z urz dzenia mo e mie

zapach.
klimatyzator.

ą ę ą ż ć
nieprzyjemny Najczęściej jest to woń tytoniu lub
perfum którymi przenikał

Podczas pracy urz dzenia s ch .a ły ać chrupanie -trzask
Dźwięk ten jest spowodowany krążeniem czynnika
chłodniczego w jednostce, i jest to normalne zjawisko

Słychać dźwięk chrupania-trzask po wyłączeniu urządzenia. Zjawisko jest spowodowane rozszerzalnością cieplną i
kurczliwością tworzyw sztucznych.

Praca urządzenia nie jest wznowiona po przywróceniu
zasilania

Pamięć mikroprocesora została wyczyszczona. Należy
ponownie zaprogramować klimatyzator za pomocą pilota

Sygnał z pilota nie jest odbierany przez jednostkę

Sygnały z pilota zdalnego sterowania mogą być nie
odbierane, gdy odbiornik sygnałów jest wystawiony na
bezpośrednie działanie światła słonecznego lub silnego
światła. W tym przypadku należy zmniejszyć ilość światlną
w pomieszczeniu

Na kracie wydmuchu powietrza pojawia się wilgoć

Gdy jednostka pracuje przez długi czas w dużej wilgoci,
wilgotność może gromadzić się na kracie zewnętrznej
klapy.

typu split
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Instrukcja obsługi
Klimatyzator naścienny

typu split

[Kody błędów]

1 CHIGO – split typu on-of

LED

kod objaśnienie
błąd Przyczyna i sposób jej zlikwidowania

DF
Wyświetlacz
w stanie ON

rozmrażanie Trwa automatyczna funkcja rozmrażania. Po rozmrożeniu kod błędu automatycznie znika.

Wyświetlacz
w stanie OFF

funkcja
zabezpiecza przed
zimnym nawiewem

1. Normalny stan. Takie zjawisko występuje w funkcji grzania
2. Kiedy czynnik chłodniczy nagrzeje się do wymaganej temperatury czujnik temperatury wyłączy błąd automatycznie.

E2
Wyświetlacz
w stanie OFF

Uszkodzony
czujnik
temperatury
pokojowej

1 Sprawdź czy opór czujnika temperatury jest normalny (opór ma 5 КΩ przy temperaturze 25°C), kiedy opór jest inny czujnik
temperatury powinien zostać wymieniony
2 Sprawdź, czy nie nastąpiło zwarcie lub spięcie albo czy przewód czujnika temperatury nie jest przerwany i czy wtyczka czujki jest
dobrze wpięta do płytki sterującej, jeżeli występuje, któraś z opisanych wyżej usterek to powinny zostać one usunięte.

Jeżeli po usunięciu powyższych przyczyn błąd nadal występuje oznacza to, że uszkodzona jest płytka sterująca i należy ją
wymienić.

E3
Wyświetlacz
w stanie OFF

Uszkodzony
czujnik rury

freonowej

1 Sprawdź czy opór czujnika temperatury jest normalny (opór ma 5 КΩ przy temperaturze 25°C), kiedy opór jest inny czujnik
temperatury powinien zostać wymieniony
2 Sprawdź, czy nie nastąpiło zwarcie lub spięcie albo czy przewód czujnika temperatury nie jest przerwany i czy wtyczka czujki jest
dobrze wpięta do płytki sterującej, jeżeli występuje, któraś z opisanych wyżej usterek to powinny zostać one usunięte.

Jeżeli po usunięciu powyższych przyczyn błąd nadal występuje oznacza to, że uszkodzona jest płytka sterująca i należy ją
wymienić.

E4
Wyświetlacz
w stanie
ON / OFF

Błąd pracy
jednostki
zewnętrznej

1. Sprawdź przewody zasilające, czy opór i prądu zasilający sprężarkę jest odpowiedni.
2. Sprawdź, czy wysokie i niskie ciśnienie jest w normie i czy nie nastąpił ubytek czynnika..
3 Sprawdź czy czujnik wężownicy nie jest uszkodzony i jest poprawnie podłączony , czy parownik jednostki wewnętrznej części

działa poprawnie, sprawdzić czy odczyt temperatury parownika przez czujnik temperatury jest przekazany do płytki
sterowniczej.

4.Sprawdź, czy powierzchnia skraplacza nie jest zbyt brudny. Gdy jest bardzo brudna powinna zostać wyczyszczona.
5. Sprawdź, czy powierzchnia silnika i wentylatora nie jest pęknięta lub w inny sposób uszkodzona, jeżeli jest uszkodzona powinna

zostać wymienione na nową.
Jeżeli po usunięciu powyższych przyczyn błąd nadal występuje oznacza to, że uszkodzona jest płytka sterująca i należy ją

wymienić.

E5
Silnik
wentylatora nie
załącza się

Brak sprzężenia
zwrotnego

1. Najpierw sprawdź, czy wewnętrzny wentylator jest podłączony
2. Sprawdź czy kondensator jest sprawny.
3. Sprawdź czy płytka sterującą nie jest uszkodzona.

E6
Silnik
wentylatora nie
załącza się

Brak sygnału
silnika

1 Najpierw sprawdź czy wentylator nie jest uszkodzony i czy silnik jest prawidłowo podłączony
2. Sprawdź czy płytka sterującą nie jest uszkodzona.

E7
Wyświetlacz
w stanie OFF

Brak
zewnętrznego
sprężania
zwrotnego

1. Sprawdź, czy opór i prąd zasilający sprężarkę jest w normie.
2. Sprawdź czy wysokie i niskie ciśnienie podczas pracy jest w normie.
3. Sprawdź czy jednostka wewnętrzna i zewnętrzna są odpowiednio ze sobą podłączone według schematu.
4. Sprawdź czy wszystkie podłączenia elementów na płytce sterującej.
5. Sprawdź czy przewody sterujące nie są przerwane, jeżeli nastąpiło przerwanie przewodów należy je połączyć lub wymienić na

nowe.
6. Sprawdź, czy jest zasilająca faza, uziemienie i przeciwfaza.
7. Sprawdź, czy elektromagnetyczny stycznik jest sprawny.

E8
Wyświetlacz
w stanie OFF

zabezpieczeni
e przed
przegrzaniem i
zamarznięciem

1. Sprawdź czy filtr powietrza nie jest zbyt brudny lub czy nie blokuje wlotu powietrza.
2. Sprawdź czy wentylator jednostki wewnętrznej obraca się poprawnie, jeżeli nie wymień silnik wentylatora.
3. Sprawdź czy czujnik temperatury freonu w jednostce wewnętrznej działa poprawnie, jeżeli nie należy go wymienić.
4. Sprawdź czy jest odpowiednie ciśnienie i ilość czynnika, jeżeli jest go zbyt mało, sprawdź gdzie nastąpił ubytek i uzupełnij.
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INSTRUKCJA OBSŁUGI
Klimatyzator naścienny

typu split

2 CHIGO split typ DC Inverter

Kod

Dioda nastaw
czasowych

(częstotliwość
migotania)

błąd Przyczyna błędu i sposób jego zlikwidowania

F1 świeci Błąd komunikacji

1. Sprawdź, czy połączenie jednostki zewnętrznej i wewnętrznej jest prawidłowe. L, N i przewód sterujący powinien być
podłączony „jednej do jednego”.

2. Sprawdź czy napięcie prądu elektrycznego pomiędzy linią zera i linią sygnału jest 18V-30AC, sprawdź czy przewody
komunikacyjnie nie są uszkodzone i czy płytka sterująca nie jest uszkodzona. Jeżeli któryś z tych elementów jest uszkodzony
należy go wymienić

3. Sprawdź, czy dioda na płytce sterującej przy jednostce zewnętrznej świeci. Jeżeli nie świeci należy wymienić płytkę.
4. Sprawdź, czy przyczyna usterki nie leży w źródle zasilania.

F2 świeci

Uszkodzony
czujnik

temperatury
otoczenia

1 Sprawdź czy opór czujnika temperatury jest normalny (opór ma 5 КΩ przy temperaturze 25°C), kiedy opór jest inny czujnik
temperatury powinien zostać wymieniony
2 Sprawdź, czy nie nastąpiło zwarcie lub spięcie albo czy przewód czujnika temperatury nie jest przerwany i czy wtyczka czujki jest
dobrze wpięta do płytki sterującej.
3. Jeżeli czujka temperatury jest poprawnie wpięta i daje odpowiedni opór należy wymienić płytkę sterującą.

F3 świeci

Uszkodzony
czujnik

temperatury rury
freonowej ( w

jednostce
wewnętrznej)

1 Sprawdź czy opór czujnika temperatury jest normalny (opór ma 5 КΩ przy temperaturze 25°C), kiedy opór jest inny czujnik
temperatury powinien zostać wymieniony
2 Sprawdź, czy nie nastąpiło zwarcie lub spięcie albo czy przewód czujnika temperatury nie jest przerwany i czy wtyczka czujki jest
dobrze wpięta do płytki sterującej.
3. Jeżeli czujka temperatury jest poprawnie wpięta i daje odpowiedni opór należy wymienić płytkę sterującą.

F4 świeci
Błąd pracy silnika

jednostki
wewnętrznej

1 Sprawdź, czy przewód zasilający silnik nie został przerwany i czy wtyczka jest podłączona do gniazda.
2 Sprawdź, czy silnik podłączony do zasilania zaczyna prace, jeżeli silnik się nie załączy należy go wymienić na nowy
3 Sprawdź, czy ścieżki na płytce zasilającej nie są przerwane, jeżeli są przerwane należy uzupełnić brakujące ścieżki lub wymienić

płytkę na nową

F5 świeci
Uszkodzony moduł

jednostki
zewnętrznej

1. Sprawdź czy do jednostki dochodzi zasilanie, jeżeli nie dochodzi należy sprawdzić przewody zasilające
2 Sprawdź, czy przewody łączące są podłączone prawidłowo.
3. Sprawdź czy kondensator działa poprawnie.
4. Sprawdź, czy płytka sterująca lub zasilająca nie jest uszkodzona, jeżeli płytka jest uszkodzona należy ją wymienić.
5 Sprawdź czy sprężarka załącza się jeżeli nie należy ją wymienić.

F6 świeci

Uszkodzony
czujnik

temperatury
zewnętrznej

1 Sprawdź czy opór czujnika temperatury jest normalny (opór ma 5 КΩ przy temperaturze 25°C), kiedy opór jest inny czujnik
temperatury powinien zostać wymieniony
2 Sprawdź, czy nie nastąpiło zwarcie lub spięcie albo czy przewód czujnika temperatury nie jest przerwany i czy wtyczka czujki jest
dobrze wpięta do płytki sterującej.
3. Jeżeli czujka temperatury jest poprawnie wpięta i daje odpowiedni opór należy wymienić płytkę sterującą.

F7 świeci

Uszkodzony
czujnik

temperatury rury
freonowej ( w

jednostce
zewnętrznej)

1 Sprawdź czy opór czujnika temperatury jest prawidłowy.
2 Sprawdź, czy nie nastąpiło zwarcie lub spięcie albo czy przewód czujnika temperatury nie jest przerwany i czy wtyczka czujki jest
dobrze wpięta do płytki sterującej i czy nie doszło do uszkodzenia ścieżek na płytce sterującej.
3. Jeżeli czujka temperatury jest poprawnie wpięta i daje odpowiedni opór należy wymienić płytkę sterującą.

F8 świeci

Uszkodzony
czujnik

temperatury
ssania przy
sprężarce.

1. Sprawdź czy opór czujnika temperatury jest prawidłowy.
2 Sprawdź, czy nie nastąpiło zwarcie lub spięcie albo czy przewód czujnika temperatury nie jest przerwany i czy wtyczka czujki jest
dobrze wpięta do płytki sterującej i czy nie doszło do uszkodzenia ścieżek na płytce sterującej.
3. Jeżeli czujka temperatury jest poprawnie wpięta i daje odpowiedni opór należy wymienić płytkę sterującą.

F9 świeci

Uszkodzony
czujnik

temperatury
tłoczenia przy

sprężarce.

1 Sprawdź czy opór czujnika temperatury jest prawidłowy.
2 Sprawdź, czy nie nastąpiło zwarcie lub spięcie albo czy przewód czujnika temperatury nie jest przerwany i czy wtyczka czujki jest
dobrze wpięta do płytki sterującej i czy nie doszło do uszkodzenia ścieżek na płytce sterującej.
3. Jeżeli czujka temperatury jest poprawnie wpięta i daje odpowiedni opór należy wymienić płytkę sterującą.

FA świeci

Uszkodzenie
transformatora lub

nieprawidłowe
napięcie

1 Sprawdź czy transformator nie został uszkodzony jeżeli jest uszkodzony należy go wymienić.
2. Sprawdź czy napięcie jest prawidłowe.

FC świeci
Błąd pracy
sprężarki

1. Sprawdź czy do jednostki dochodzi zasilanie, jeżeli nie dochodzi należy sprawdzić przewody zasilające
2 Sprawdź, czy przewody zasilające sprężarkę nie są uszkodzone lub wypięte z płytki zasilającej.
3. Sprawdź czy kondensator działa poprawnie.
4. Sprawdź, czy płytka sterująca lub zasilająca nie jest uszkodzona, jeżeli płytka jest uszkodzona należy ją wymienić.
5 Sprawdź czy sprężarka załącza się jeżeli nie należy ją wymienić.

FD świeci
Brak fazy lub błąd

odpowiedniego
napięcia

1 Sprawdź napięcie czy jest prawidłowe.
2 Jeżeli napięcie przed urządzeniem jest prawidłowe należy zamienićć przewody zasilające.

FE świeci
Błąd czujnika
powrotu gazu

(zawiera A,B,C,D)

1 Sprawdź czy opór czujnika temperatury jest prawidłowy.
2 Sprawdź, czy nie nastąpiło zwarcie lub spięcie albo czy przewód czujnika temperatury nie jest przerwany i czy wtyczka czujki jest
dobrze wpięta do płytki sterującej i czy nie doszło do uszkodzenia ścieżek na płytce sterującej.
3. Jeżeli czujka temperatury jest poprawnie wpięta i daje odpowiedni opór należy wymienić płytkę sterującą.

FF świeci Inny błąd Jeżeli wyświetlany jest błąd FF znaczy to, że występuje inna usterka niż te opisane powyżej.

Kody błędów
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Instrukcja obsługi
Klimatyzator naścienny

typu split

Kody błędów

P1 1
Ochrona

temperatury
wymienika

1 Sprawdź czy filtry są czyste, Jeżeli są zabrudzone wyczyść je
2 Sprawdź czy wlot albo wylot powietrza nie jest przysłonięty.
3 Sprawdź czy silnik jednostki wewnętrznej lub płytka sterująca nie jest uszkodzona.

P2 2
Przegrzewanie
modułu inwetera

1 Sprawdź czy połączenie pomiędzy modułem a wymiennikiem jest prawidłowe.
2 Sprawdź czy sprężarka pracuje poprawnie, jeżeli nie należy ją wymienić
3 Sprawdź czy moduł nie jest uszkodzony, jeśli tak należy go wymienić.

P3 3
Ochrona przed
zbyt wysokim

napięciem

1 Sprawdź, czy temperatura otoczenia nie przewyższa zakresu działania dla klimatyzatora
2 Sprawdź, czy aktualny elektryczny jest prawidłowy.

P4 4
ochrona pracy

sprężarki.
1 Sprawdź czy ciśnienie czytnika jest prawidłowe.
2 Sprawdź czy czujnik jest podłączony prawidłowo i czy przewód czujnika nie jest uszkodzony.

P5 5
Ochrona przed
przegrzaniem

sprężarki

1 Sprawdź czy ciśnienie czytnika jest prawidłowe.
2 Sprawdź czy czujnik jest podłączony prawidłowo i czy przewód czujnika nie jest uszkodzony.

P6 6

Ochrona
temperaturowa

sprężarki
(nieprawidłowa
temperatura na
rurach ssących)

1. Sprawdź czy ciśnienie czynnika jest prawidłowe.
2 Sprawdź czy czujnik jest podłączony prawidłowo i czy przewód czujnika nie jest uszkodzony.

P7 7
Ochrona

wysokiego lub
niskiego napięcia

1 Sprawdź, czy napięcie prądu elektrycznego jest w zakresie od 150 do 270V
2 Sprawdzić czy obwód i płytka sterująca jest zasilana, jeżeli nie należy wymienić płytkę sterującą.

P8 8
Ochrona niskiego

ciśnienia gazu
1 Sprawdź czy ciśnienie czynnika jest prawidłowe. Jeżeli ciśnienie jest nieprawidłowe należy znaleźć miejsce wycieku freonu,

uszczelnić je a następnie uzupełnić ubytek.

P9 9
Wysokie ciśnienie

albo niestabilny
poziom ciśnienia

1. Sprawdź czy ciśnienie czynnika nie jest zbyt wysokie. Jeżeli ciśnienie jest zbyt wysokie należy odessać nadmiar czynnika.

PA 10
Ochrona

skraplacza przed
przegrzaniem

1. Sprawdź czy skraplaczy nie jest zbyt brudny, jeżeli jest brudny należy go wyczyścić
2. Sprawdź czy urządzenie nie pracuje z nieodpowiednich warunkach
3. Sprawdź czy czujnik skraplacza działa prawidłowo.

PC 11
Zbyt wysoka
temperature

otoczenia

1 Sprawdź czy temperatura na zewnątrz nie jest zbyt wysoka, jeżeli klimatyzator znajduje się blisko źródła ciepła należy go
przenieść w inne miejsce

2 Sprawdź czy czujnik temperatury otoczenie działa prawidłowo.

PF 12 Inna ochrona Jeżeli wyświetlany jest błąd PF znaczy to, że występuje inna usterka niż te opisane powyżej.
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KARTA GWARANCYJNA

Gwarancja jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu

Jednostka Zewnętrzna: MODEL 

 

NUMER SERYJNY

Jednostka Wewnętrzna: MODEL 1  

NUMER SERYJNY

MODEL 2

NUMER SERYJNY

MODEL 3

NUMER SERYJNY

(Pieczęć i podpis sprzedawcy)

(Data sprzedaży) (Nr faktury / dokumentu sprzedaży)

 (Imię, nazwisko, adres, telefon nabywcy)

(Pieczęć i podpis Autoryzowanego Instalatora 
dokonującego montażu i rozruchu )

(Data montażu) (Miejsce montażu)

…………………………………………………………………
(Data i podpis nabywcy)

Oświadczam, że instalacja i uruchomienie urządzenia   
zostało wykonane poprawnie i bez zastrzeżeń

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki 
niniejszej gwarancji

Parametry pracy urządzenia podczas rozruchu:

Temperatura otoczenia (°C)

Ciśnienie (bar)

Długość instalacji (m)

Pobór prądu (A)

Ilość dobitego czynnika chłodniczego (g)

Chłodzenie Grzanie

Chłodzenie Grzanie

Na zewnątrz W pomieszczeniu





REJESTR  OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW KONSERWACYJNYCH

(Data konserwacji) (Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwisowego) (Uwagi, adnotacje)

(Data konserwacji)

 

(Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwisowego)

 

(Uwagi, adnotacje)

(Data konserwacji)

 

(Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwisowego)

 

(Uwagi, adnotacje)

(Data konserwacji)

 

(Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwisowego)

 

(Uwagi, adnotacje)

(Data konserwacji) 

 

(Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwisowego) 

 

(Uwagi, adnotacje)

(Data konserwacji)  (Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwisowego)  (Uwagi, adnotacje)

(Data konserwacji)  (Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwisowego)  (Uwagi, adnotacje)

(Data konserwacji)  (Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwisowego)  (Uwagi, adnotacje)

(Data konserwacji)  (Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwisowego)   (Uwagi, adnotacje)

(Data konserwacji) (Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwisowego) (Uwagi, adnotacje)



REJESTR  NAPRAW

(data zgłoszenia)

(opis naprawy) (Użyte części) (Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwisowego)(data naprawy)

(data zgłoszenia)

(opis naprawy) (Użyte części) (Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwisowego(data naprawy)

(data zgłoszenia)

  

(opis naprawy)

 

(Użyte części)

 

(Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwisowego)(data naprawy)

(data zgłoszenia)

 

(opis naprawy)

 

(Użyte części)

 

(Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwisowego)(data naprawy)

(data zgłoszenia)

 

(opis naprawy) 

 

(Użyte części)

 

(Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwisowego)(data naprawy) 

(data zgłoszenia)
 

 (opis naprawy)  (Użyte części)  (Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwisowego)(data naprawy)

(data zgłoszenia)

 (opis naprawy)  (Użyte części)  (Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwisowego)(data naprawy)

(data zgłoszenia)

 
(opis naprawy)

 
(Użyte części)

 
(Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwisowego)(data naprawy)

 (data zgłoszenia)

 (opis naprawy)  (Użyte części)  (Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwisowego)(data naprawy)
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