
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KLIMATYZATORA
           KASETONOWEGO FIRMY CHIGO

Dziękujemy za wybranie tego klimatyzatora. Proszę uważnie zapoznać się z treścią instrukcji przed
przystąpieniem do użytkowania.

CHIGO

CHIGO



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

Dziękujemy za zakup klimatyzatora firmy CHIGO!

SPIS TREŚCI:

Wskazówki dla użytkownika

Nazwy i funkcje poszczególnych części klimatyzatora

Funkcje pilota zdalnego sterowania

Uzyskiwanie lepszych rezultatów

Sposób użycia i konserwacji

Diagnozowanie zjawisk i naprawa

Wybór miejsca instalacji

Instalacja jednostki wewnętrznej

Instalacja jednostki zewnętrznej

Instalacja rurek chłodzenia i odprowadzania skroplin

Montaż elementów elektrycznych

Montaż panelu frontowego

Rozruch próbny
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Przed rozpoczęciem użytkowania, proszę dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji 
obsługi.  
 
 
Nie należy otwierać kraty 
powietrza powrotnego 
powrotnego czasie pracy 
klimatyzatora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nie wkładać palców, patyków, 
itp. do otworu 
wlotowego/wylotowego powietrza 

 
Nie używać farb, środków 
owadobójczych, łatwopalnych 
substancji w sprayu w pobliżu 
klimatyzatora. 

 
Zawsze mieć na uwadze 
wartości znamionowe napięcia 
oraz zdolności 
wytrzymałościowe 
bezpieczników i wyłącznika.    
 
 
 
 
 
Nigdy nie zastępować 
bezpieczników o nominalnej 
wartości większymi 
bezpiecznikami. Może to być 
źródłem pożaru. 

 
Klimatyzator powinien być 
zawsze uziemiony. 
 

 
W trakcie czyszczenia woda 
nie może dostać się do  wnętrza 
klimatyzatora. Może to 
uszkodzić klimatyzator bądź 
doprowadzić do porażenia 
prądem. 

 
Nie zasłaniać wlotu lub wylotu 
powietrza w jednostce 
wewnętrznej lub zewnętrznej. 
Zablokowany przepływ 
powietrza może doprowadzić do 
awarii klimatyzatora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nie poddawać skóry na działanie 
zimnego powietrza, szczególnie 
przez dłuższy czas. Może to 
spowodować problemy 
zdrowotne 

 
 
 
 
 
 
 
Nie siadać i nie kłaść nicz ego na 
jednostce zewnętrznej. Upadek 
jednostki lub spadające z niej 
przedmioty mogą spowodować 
niebezpieczny wypadek. 

 
Kiedy urządzenie nie będzie 
używane przez dłuższy czas,  
należy wyciągnąć wtyczkę 
przewodu zasilającego z 
gniazdka. 

WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKA 

jednostka wewnętrzna 

zasłonięty wylot 



NAZWY I FUNKCJE POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI KLIMATYZATORA

Jednostka wewnętrzna

Wbudowane urządzenie odprowadzające 
wodę gromadzącą się podczas chłodzenia

Rurka odprowadzająca 
wodę

Łopatki kierunkowego 
wydmuchu powietrza

Rurka chłodzenia
Przewód łączący 
uziemienieWylot powietrza

Filtr powietrza

Krata poboru 
powietrza

Jednostka zewnętrzna

A - wylot powietrza           B - wlot powietrza

Frontowy panel sterowania

Odbiornik sygnałów 
wysyłanych z pilota 
zdalnego sterowania

Dioda zasilania urządzenia

Dioda pracy urządzenia

Przycisk pracy w trybie 
awaryjnym

Przycisk może być użyty do włączenia pracy 
w trybie awaryjnym, gdy nie działa pilot

Dioda świeci gdy urządzenie 
nie działa prawidłowo

Dioda timera



FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

UWAGA:

Powyższy rysunek przedstawia wszystkie możliwe wskazania pilota.
W trakcie zasadniczej pracy klimatyzatora wyświetlane są odpowiednie wskazania.

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)

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. 



1. Skierować pilot zdalnego sterowania w stronę jednostki i nacisnąć przycisk "MODE", 
wybrać żądany tryb: chłodzenia, osuszania lub grzania.
2. Nacisnąć przycisk ustawień temperatury, aby zmniejszyć lub zwiększyćazanie na 
wyświetlaczu do żądanej wartości.
    Różnica temperatur rzędu 5  C, podczas chłodzenia lub grzania, między wybraną 
wartością, a temperaturą otoczenia jest najlepszą dla zdrowia.
3. Nacisnąć przycisk ustawień intensywności wydmuchu powietrza, aby wybrać 
najodpowiedniejszą.
4. Nacisnąć przycisk wyboru kirunku nadmuchu powietrza dla osiągnięcia włąściwych 
dostosowań.

FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

DZIAŁANIE URZĄDZENIA W WYBRANYCH TRYBACH

USTAWIANIE ZEGARA

Zaraz po umieszczeniu baterii zegrar wskazuje na 12:00.

1. Zdjąć pokrywkę tylną, nacisnąć przycisk odblokowujący, np. za pomocą długopisu. 
Wskaźnik czasu zaczyna wówczas migać.
2. Nacisnąć przycisk ustawień godziny - HOUR
3. Nacisnąć przycisk ustawień minut - MIN
4. Nacisnąc przycisk CLK ponownie, a następnie założyć pokrywkę.

UWAGA: Timer działa według czasu rzeczywistego, więc nalezy to zrobić poprawnie.

USTAWIANIE FUNKCJI UŚPIENIA

Trybu tego używa się do osłabienia dźwięku pracu podczas spania, itp.
Nacisnąć przycisk SLEEP, w celu zmniejszenia dźwięku wydmuchiwanego powietrza z 
jednostki.
Ponowne naciśnięcie przycisku SLEEP, włączy tryb i klimatyzator po 8 godzinach.

UWAGA:

Używać trybu uśpienia przed pójściem spać (w nocy). Przy stosowaniu trybu uśpienia podczas 
dnia, może nastąpić zmniejszenie wydajności pracy klimatyzatora, gdyż temperatura otoczenia 
jest za wysoka (tryb chłodzenia).
Podczas pracy w trybie chłodzenia, temperatura pokojowa zostanie podniesiona o 1  C 
w sosunku do zaprogramowanej, po tym jak zacznie działać w trybie uśpienia.
Podczas pracy w trybie grzania, temperatura pokojowa zostanie obnizona o 2  C w stosunku 
do zaprogramowanej, po tym jak zacznie działać w trybie uśpienia.

FUNKCJE TIMERA

Tryb wyłączania urządzenia po określonym czasie.

1. Podczas pracy klimatyzatora, nacisnąć przycisk TIMER a urządzenie wejdzie w tryb wyłączenia 
po określonym czasie.
2. Aby zaprogramować czas, po którym nastąpi wyłączenie urządzenia, nacisnąć przycisk HOUR. 
Po każdorazowym naciśnięciu wyświetlana wartość zmieniać się będzie w sekwencji:

3. Po dokonaniu ustawień, wyświetlacz pokazywał będzie czas do wyłączenia, zmieniając się 
co godzinę.

Przycisk CLKPrzycisk CLK Przycisk RST



1. Nie należy używać starych baterii w połączeniu z nowymi.
2. Długość życia baterii wynosi normalnie od 6 do 12 miesięcy zgodnie z JIS lub IEC. Jeżeli używane są dłużej 
lub niewłaściwego typu, mogą pojawić się wycieki, powodujące, że pilot zdalego sterowania nie będzie działał 
właściwie.
3. Informacja dotycząca długości stosowania baterii podana jest na opakowaniu. Życie baterii może być krótsze 
niż klimatyzatora, jednakże bateria może być sprawna nawet, gdy jej nominalny czas wygaśnie.

FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Tryb włączania urządzenia po określonym czasie

1. Gdy klimatyzator znajduje się w trybie spoczynku, nacisnąć przycisk TIMER a urządzenie wejdzie w tryb 
włączania po określonym czasie.
2. Aby dokonać ustawień czasu należy nacisnąć przycisk TIMER. Zakres możliwych ustawień: 1-12godzin.
3. Po dokonaniu ustawień wyświetlane wartości będą sie zmieniać co 1 godzinę odliczając czas do włączenia

Wyłączanie trybu
Ponownie nacisnąć przycisk TIMER, aby wyłączyć tryb.

WYMIANA BATERII

?Kiedy sygnał wysyłany z pilota nie uruchamia jednostki wewnętrznej albo światło wyświetlacza 
przygasa, należy wymienić baterie na nowe.
?Należy wymienic dwie baterie na nowe tego samego typu.
?Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie, aby nie dopuścić do wycieku 
elektrolitu, który może uszkodzić pilota.
?Należy zwrócić szczególną uwagę na właściwą pozycję umieszczanych baterii

UWAGA:



Zabrudzony filtr powietrza powoduje spadek intensywności nadmuchu i w efekcie obniżenie mocy chłodniczej lub grzewczej. 
Należy czyścić filtr raz na dwa tygodnie w czasie normalnego użytkowania. Kiedy klimatyzator nie był używany przez dłuższy 
czas należy oczyścić filtr powietrza przed ponownym uruchomieniem.

UZYSKIWANIE LEPSZYCH REZULTATÓW

CZYSZCZENIE FILTRA POWIETRZA

Filtr powietrza

Krata wlotu powietrza

NASTAWIANIE KOMFORTOWEJ TEMPERATURY
Podczas pracy klimatyzatora w funkcji chłodzenia różnica temperatury pomiędzy powietrzem wewnątrz pomieszczenia a 
zewnętrznym nie powinna być większa niż 5  C. Zbyt duża różnica teperatur jest niekorzystna dla zdrowia. Dodatkowo zwiększa 
to zużycie energii elektrycznej. Każde obniżenie temperatury o 1  C powoduje zwiększenie zużycia energii elektrycznej o około 
10%.

PROCEDURA CZYSZCZENIA:

1. Wyjąć filtr powietrza
2. Użyć odkurzacza lub czystej nawilżonej szmatki do oczyszczenia filtra.
3. Przed powtórnym umieszczeniem filtra w klimatyzatorze należy odczekać do momentu jego całkowitego osuszania.

Jaką
temperaturę 

wybrać?

STARAJ SIĘ OGRANICZAĆ STRATĘ CHŁODU LUB CIEPŁA
Podczas gdy klimatyzator pracuje w trybie chłodzenia powinno się ograniczać dopływ światła słonecznego. Okna i drzwi 
powinny być zamknięte.

Zamykać
drzwi!

PRZEWIETRZAĆ POMIESZCZENIE

Od czasu do czasu należy otworzyć 
okno i przewietrzyć pomieszczenie.



SPOSÓB UŻYCIA I KONSERWACJI

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji klimatyzatora należy wyłączyć jego zasilanie.

Czyszczenie jednostki wewnętrznej

Metoda 1: Uzywając kawałka czystej, miękkiej i suchej szmatki wytrzeć obudowę klimatyzatora.
Metoda 2: Użyć neutralnego środka czyszczącego do oczyszczenia tłuszczu, oleju, brudu lub 
istniejących plam.

Procedura otwierania kraty poboru powietra i usuwania filtra powietrza.

1. Otwieranie kraty wylotu powietrza: powoli pociągnąć w dół naciskając 
jednocześnie przyciski w dwu miejscach (tasama procedura obowiązuje 
przy zamykaniu) zobacz rys.1

2. Wyciągnąć filtr powiretrza: pociągnąć za haczyki filtra powietrza równolegle 
w dół i wyjąć filtr. Zobacz rys.2

3. Wyjąć kratę wlotu powietrza. Otworzyć kratę pod kątem 45 stopni
i podnieść delikatnie. Zobacz rys.3

rys.1

rys.2

rys.2



SPOSÓB UŻYCIA I KONSERWACJI

4. Po skończeniu czyszczenia założyć kratę wylotu powietrza. Zobacz rys.4

rys.4

Po zakonczeniu sezonu

Włączyć urządzenie na trybie wentylacji na 3-4 godziny w celu osuszenia wnętrza klimatyzatora.
Wyłączyć urządzenie i odłączyć od źródła zasilania.
Wyczyścić filtr powietrza.
Wyciągnąć baterie z pilota zdalnego sterowania i odłożyć pilot w odpowiednie miejsce.
Osłonić jednostkę zewnętrzną w celu zapobiegnięcia dostaniu się do jej środka pyłów i zanieczyszczeń.

Przed rozpoczęciem sezonu:

Sprawdzić stan jednostki zewnętrznej, upewnić się, że przewód uziemiający jest 
poprawnie podłączony i sprawdzić stan przewodu zasilającego.
Sprawdzić czy wlot i wylot powietrza nie jest zablokowany.
Sprawdzić czy filtr powietrza jest poprawnie zainstalowany.



SPOSÓB UŻYCIA I KONSERWACJI

Analiza nieprawidłowego działania

Przed skontaktowaniem się z serwisem sprawdź poszczególne punkty:

PROBLEM WSKAZANIE PRZYCZYNA NAPRAWA

Klimatyzator 
nie daje się 
uruchomić

Dioda zasilania nie 
świeci się po 
naciśnięciu przycisku 
ON/OFF oraz 
jednostka nie wydaje 
sygnału dźwiękowego

Brak zasilania

Nie włączone główne zasilanie

Przepalony bezpiecznik

Przerwa w obwodzie zasilania

Pilot jest niewłaściwie skierowany

Baterie są wyczerpane

Nacisnąć przycisk ON/OFF
po pojawieniu się zasilania

Włączyć główne zasilanie

Wymienić bezpiecznik

Sprawdzić obwód i usunąć w nim przerwę

Skierować pilota w stronę jednostki

Wymienić baterie na nowe

Klimatyzator nie 
daje się 
uruchomic

Klimatyzator 
wyłącza się zaraz 
po włączeniu

Wskazania na pilocie 
są wyświetlane, ale 
klimatyzator nie działa

Zabokowany jest wlot lub wylot 
powietrza jednostki wewnętrznej lub 
zewnętrznej

Usunąć przeszkodę.

Aktywna jest automatyczna funkcja Odczekać około 3 minuty

Filtr powietrza jest mocno 
zanieczyszczony

Oczyścić filtr powietrza

WQydmuchiwane 
powietrze nie jes 
tschłodzone ani 
podgrzane.

Dioda zasilania 
świeci się

Niewłaściwe ustawienie temperatury Zmniejszyć lub zwiększyć ustawienia 
temperatury

Zanieczyszczony jest filtr powietrza Wyczyścić filtr powietrza

Zablokowany jest wlot lub wylot 
jednoski wewnętrznej lub zewnętrznej

Usunąć przeszkodę

Otwarte są okna lub drzwi Zamknąć okna lub drzwi

Kiedy klimatyzator wyłączy się na skutek awarii zasilania, nie uruchomi się po powrocie napięcia. Należy włączyć go 
poprzez naciśnięcie przycisku ON/OFF na pilocie zdalnego sterowania.

Samodiagnoza

Klimatyzator CHIGO posiada funkcję 
automatycznego wykrywania usterek. 
Sygnalizowane jest to przy pomocy diod w 
jednostce wewnętrznej.

Następujące zjawiska nie są objawem 
wadliwej pracy klimatyzatora:

    Powie trze wydmuchiwane z klimatyzatora ma 
nieprzyjemny zapach. Pochodzi on z dymu 
tytoniowego, kosmetyków itp., które podczas 
pracy klimatyzatora przywierają do filtra powietrza 
i innych jego części.

    Podczas pracy klimatyzatora lub po jego zatrzymaniu słyszalny jest świst wydobywający się z jego wnętrza. Jest to 
odgłos czynnika chłodzącego.
    Słyszalne są odgłosy wydobywające się z klimatyzatora po rozpoczęciu pracy w trybie chłodzenia lub ogrzewania. 
Jest to spowodowane kurczeniem się lub rozszerzaniem plastikowych elementów obudowy klimatyzatora wywołane 
zmianami termicznymi.

Miganie czerwonej diody

1raz/1sekundę

1raz/3sekundy

2razy/4sekundy

3razy/5sekund

4razy/6sekund

5razy/7sekund

6razy/8sekund

7razy/9sekund

8razy/10sekund

9razy/11sekund

Przyczyna awarii

Uszkodzony wymiennik

Zabezpieczenie przed zimnym powietrzem

Uszkodzony czujnik temperatury pokojowej

Uszkodzony wymiennik

Uszkodzona jednostka zewnętrzna



WYBÓR MIEJSCA INSTALACJI

OSTRZEŻENIE: W celu dokonania demontazu i onownej instalacji, proszę zwrócić się do 
autoryzowanego dealera. Niewłaściwy montaż może spowodować wyciek, porażenie prądem, itp.

Wybieranie miejsca instalacji jednostki wewnętrznej:

ljednostka powinna zostać zainstalowana na dachu lub w ramie mogącej udźwignąć ciężar urządzenia

ljednostka powinna zostać zamontowana w pozycji umożliwiającej wydmuchiwanemu powietrzu dotrzeć do każdego 

miejsca w pomieszczeniu

lmiejsce uniemożliwiające dostanie się powietrza zewnętrznego

lmiejsce uniemożliwiające blokowanie wylotu lub wlotu powietrza

lmiejsce uniemożliwiające generowanie się pary, dymu olejowego lub łatwopalnych gazów

lmiejsce z dala od wpływu działania wysokich częstotliwości

lnie należy instalować czujników przeciwpożarowych przy wylocie powietrza z jednostki (alarm mógłby zostać 

uruchomiony przez ciepłe powietrze wychodzące z jednostki)

lnależy unikać miejsc, w których często używa się środków kwasowych, substancji żrących lub innych środków w sprayu

Przy wybieraniu miejsca instalacji jednostki zewnętrznej należy zwrócić szczególną uwagę aby:

lmiejsce było z dala od bezpośredniego wpływu światła słonecznego

lw danym miejscu nie występowały silne strumienie powietrzne

lnie było wpływu gazów łatwopalnych

lwystępowała dogodna możliwość łatwego podłączenia do innych rurej i źródła zasilania

lpraca jednostki nie przeszkadzała sąsiadom

lbyła możliwość silnego przytwierdzenia jednostki, jeżeli instalowana jest znacznie powyżej ziemi

lwoda skraplająca się podczas pracy jednobodnie spływać

lsprostać poniższym wymaganiom odnośnie różnicy w wysokościach pomiędzy jednostką zewnętrzną a wewnętrzną, 

długością rurek chłodzenia i ilością złączek

Długość rur -A
Różnica

wysokości
-B

Ilość złączek
-C

Jednostka
wewnętrzna

Jednostka
zewnętrzna

UWAGA: Wyżej zlokalozowana może być zarówno jednostka wewnątrzna jak i zewnętrzna, ale różnica wysokości musi odpowiadać 
wskazaniom przedstawionym w tabeli.



WYBÓR MIEJSCA INSTALACJI

Montaż jednostki zewnętrznej

Instalcja pojedynczego urządzenia:

(1) Występują elementy ograniczające 
od góry.
W przypadku, gdy występuje wolna 
przestrzeń jak na rysunku, nie ma znaczenia 
czy występują elementy blokujące z tyłu.

(2) Przód (wylot powietrza) jednostki 
nie jest zasłonięty
W przypadku gdy pozostawina jest 
przestrzeń, jak na rysunku, nie ma 
znaczenia czy występują elementy 
ograniczające po 3 stronach urządzenia

(3) Ograniczenie występuje tylko 
z przodu
W tym przypadku, powinna zostać 
pozostawiona wolna przestrzeń z tyłu 
i po bokach urządzenia

(4) Elementy ograniczające z przodu i z tyłu
Proszę nie stosować danych poniżej. Należy się odnieść do 
sytuacji 5.

(5) Elementy ograniczające tylko z przodu i z tyłu
W miejscach, gdzie występują elementy ograniczające i przez 
to przepływ powietrza jest słaby, wielkość pozostawionej 
wolnej przestrzeni od urządzenia powinna odpowiadać danym 
na rysunku poniżej, aby ustrzec się zagrożenia utrudnień 
wlotu czy wylotu powietrza (specyfikacja nie odtyczy 
odległości od tyłu i przodu urządzenia, nie ma ograniczeń co 
do boków).
Szerokość elementów ograniczających: nie większa niż 1,5 
szerokości jednostki zewnętrznej.
Wysokość elementów ograniczających: nie większa niż 
wysokość jednostki zewnętrznej.

(6) Elementy blokujące są dookoła jednostki
Chociaż pozostawiona jest wolna przestrzeń nad 
jednostką, instalacja nie może zostać wykonana w takim 
miejscu.

Przestrzeń
serwisowa

Upewnij się, że przestrzeń serwisowa 
jest z przodu, tak jak poniżej:

Przestrzeń
serwisowa



WYBÓR MIEJSCA INSTALACJI

Instalacja więcej niż jednego urządzenia:

UWAGA: Strona górna musi być odsłonięta przy tego typu instalacji.

(1) Instalacja jednostek w rzędzie (należy odkręcić śruby na boku występowania dodatkowej osłony rur).

Instalacja na dachu bądź innym miejscu wystawionym na działanie silnych strumieni powietrznych:

Gdy miejscem montażu będzie dach lub miejsce gdzie nie ma żadnych budynków dookoła, należy zwrócićszczególną uwagę, aby 
do wylotu powietrza klimatyzatora nie dostawały się silne strumienie powietrza, celem zapobieżenia nieprawidłowego działania 
funkcji chłodzenia lub grzania, na skutek niewystarczającego przepływu powietrza z wymiennika ciepła.

Gdy w pobliżu znajdują się ściany, wylot powietrza 
skerowany powinien być na ścianę w odległości od 
niej równej 500mm.

Jeżeli wylot powietrza jest narażony na działanie 
silnego strumienia powietrza, jednostka powinna 
zostać zamontowana tak, aby wylot był pod kątem 
prostym od napotykanego powietrza zewnętrznego.

Kierunek wiatru

Kierunek wiatru



INSTALACJA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ISNTALACJI:

lNie wyrzucać przymocowanych do jednostki elementów potrzebnych podczas instalacji przed jej ukończeniem

lWybrać drogę przetransportowania jednostki do miejsca instalacji

lNie wypakowywać jednostki przed jej przeniesieniem na miejsce instalacji

WYBIERANIE MIEJSCA INSTALACJI

lJeśli temperatura sufitu jes wyższa niż 30C i wilgotność ponad 80%, należy zaizolować jednostkę przy użyciu waty szklanej 

grubości ponad 10mm (jeśli grubość jes większa niż 10mm, należy ją umieścić w miejscu otwarcia)

UWAGA: Przewody zasilania i przewodzenia jednostki zewnętrznej i wewnętrznej należy przeprowadzić minimum 1 metr od 
urządzeń takich jak radio czy telewizor, aby uniknąć zniekształceń obrazu lub dźwięku.

Wysokość sufitu

To urzadzenie może być montowane na sufitach o wysokości 2,5m - 3,5m. Przy wysokości większej niż 2,7m zmniejszsa się 
pole działania pilota zdalnego sterowania.
Do montażu klimatyzatora należy użyć haków. Trzeba sprawdzić, czy sufit utrzyma ciężar jednostki. Jeśli występuje 
niebezpieczeństwo, że nie utrzyma urządzenia, należy wzmocnić sufit. (Sposób montażu został okazany w instrukcji poniżej, 
proszę się do niego odnieść w przypadku konieczności wzmocnienia sufitu).

Wymagana przestrzeń do instalacji
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wylot
powietrza

wlot
powietrza

wylot
powietrza

1500mm albo więcej

1500mm albo więcej
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Model

7000W.7500W

2500W.3500W.5000W.5100W.8800W.10000W.12000W

H

230mm

280mm



INSTALACJA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ

Stosunek wielkości otworu w suficie do rozmiarów jednostki i pozycjonowanie
punktów mocowania.

Wykonywanie otworu w sufcie:

lRozmiary otworu powinny odpowiadać podanym niżej

lWykonywa c podłćżaniea rurek (odporowadzania skroplin, chłodzenia) oraz przewodw, aby po zakończeniu instalacji 

jednostki można było szybko połączyć jednostkę zewnętrzną z wewnętrzną

lPo wykonaniu otworu w suficie może się okazać konieczne wzmocnienie belek sufitu, aby ten utrzymał urządzenie, nie 

Zakładanie śrub mocujących (należy użyć śrub o rozmiarach W3/8 lub M10)

lZamontować w otworach w suficie kotwiczki lub kołki lub inne części, które utrzymałby ciężar jednostki.

Przed przystąpieniem do kolejnych kroków instlacji należy nwykonać montaż.

(przykład instalacji)

Sufit

Płyta sufitowa

A (Panel dekoracyjny)

B* (Otwór w suficie)

C (Jednostka wewnętrzna)

D (Śruby mocujące)
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Rurki chłodzenia

Śruby mocujące

Sufit

Regulacja
uchwytu

20 lub
więcej

UWAGA: Wymiary B* powinny wynosić do 910mm, 
jednakże panel powinien zachodzić na granice otworu 
ponad 20mm.

jednostka: mm

wymiary



NOWY SUFIT:
(1) Tymczasowo zainstalować jednostkę wewnętrzną
Przymocować podpórkę do śruby mocującej. Neleży się upwenić, że została odpowiednio przykręcona przy użyciu podkładki z dołu i 
góry podpórki.

Podkładka       będzie zabezpieczań przed spadnięciem.

(2) Należy odnieść się do odpowiednich rozmiarów otworu instalacji w suficie. Należy się skonsultować z budowniczymi lub 
stolarzem w celu uzyskania odpowiednich szczegółów.

Środek otworu w suficie zaznaczony jest na papierowym szablonie.

Środek jednostki jest wskazany na etykiecie dołączonej do jednostki i na papierowym szablonie instalacji. Przymocować szablon      
do jednostki za pomocą śrub      (x3) i śrub mocujących róg kolektora w miejcu wyjścia rurek.

PO WYKONANIU PRAC Z SUFITEM:
(3) Ustawić urządzenie w odpowiedniej pozycji
(4) Sprawdzić, czy jednostka jest wypoziomowana.

Jednostka wewnętrzna wyposażona jest w wbudowaną pompę drenażową i przełącznik. W każdym z czterech rogów należy 
sprawdzić za pomocą poziomicy lub napełnionej wodą rurki winylowej czy jednostka jest wypoziomowana. (gdy jednostka jest 
nachylona tak, że niemożliwy jest przepływ skroplin, może uruchomić się przełącznik i woda zacznie kapać).

(5) Zdjąć uszczelkę mocującą     chroniącą przed spadnięciem i dokręcić górną nakrętkę.
(6) Zdjąć szablon instalacji     .

INSTALACJA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ

INSTALACJA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ

INSTNIEJĄCY SUFIT:
(1) Zamontować jednostkę wewnętrzną tymczasowo

Przymocować płytkę mocującą do śrub podwieszających. Należy się upwenić, że jest ona odpowiednio zamocowana za pomocą 
dwóch nakrętek (górnej i dolnej) i uszczelki. Jesli używana jest płytka mocująca      uszczelka (podkładka) zabezpiecza przed 
upadkiem.
(2) Ustawić wysokość i pozycję jednostki.
(3) Postępować wg punktów 4. i 5.

Zabezpieczenie płytki mocującej

Zaciśnięcie
(dwie nakrętki)

Płytka mocująca

Uszczelka

Nakrętka

Umieścić podkładkę/uszczelkę

Zabezpieczanie uszczelki

Rurka winylowa

Poziom wody
Śruby

Szablon instalacji

Tylko w rogu,z którego wychodzą rurki śryba jest 
przytwierdzona do kolektora skroplin.

Środek
otworu
instalacji

Śruby

Mocowanie szablonu instalacji



INSTALACJA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ

lPrzy instalacji jednostki zewnętrznej należy użyć sworzni mocujących do zmontowania  podstawy urządzednia (nie są dołączone 

do zestawu).

lNależy przymocować urządzenie silnie tak, aby jednostka nie przewróciła się przy trzęsieniu ziemu lub przy działaniu silnego 

wiatru.

lPodczas instalacjinależy odnieść się do odpowiednich rysunków i specyfikacji uwzględniającej montaż na betonowym podłożu.

Wielkość
zanurzenia

Śruby M10 (3,8")

Preferowana jest
większa szerokość

Długość sworzni mocujących
do podłoża

N.B. Długość najdłuższego sworznia mocującego wchodzącego 
w podłoże powinna wynosić maksymalnie 25mm.

zainstalować jednostki równolegle na podstawie otworów mocowania.

100 mm

2
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INSTALACJA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ

lZaleca się używanie akcesoriów produkowanych przez naszą firmę.

lMogą wystąpić przypadki, kiedy konieczne będzie zaopatrzenie się w materiały izolacyjne grubości minimum 9mm i odpowiednich 

właściwościach zapobiegających przed przeciekaniem.

lPodczas instalacji rurek drenazowych, powinno się nabyć obudowę kabla zasilającego o średnicy wewnętrznej 16mm i wykorzystać 

izolację termiczną o minimalnej grubości 9mm do owinięcia rurki, zabezpieczając w ten sposób przed przeciekaniem.

Wymiary rurki chłodzenia i rurki odprowadzającej skropliny:

Rurka chłodzenia cieczy Rurka chłodzenai gazu Rurka odprowadzająca
skropliny

Średnica zewnętrzna

Średnica zewnętrzna

Średnica zewnętrzna

Średnica zewnętrzna

Średnica zewnętrzna

Średnica zewnętrzna

Średnica zewnętrzna

Średnica zewnętrzna

Średnica zewnętrzna

Średnica zewnętrzna

Średnica zewnętrzna

Średnica zewnętrzna

System rurek chłodzenia

1) Jednostka wewnętrzna
Kolejność łączenia rurek.
1. Zawory gazu i cieczy jednostki zewnętrznej powinny byc zamknięte; odkręcić nakrętki zewnętrzej i wewnętrznej, ściągnąć 
zaślepkę zabezpieczającą przed dostawaniem się kurzu i zatyczkę dodatkowych rurek; połączyć szybko złączki kielichowe aby nie 
dostała się wilgoć, brud czy inne składniki, które mogłyby spowodować wadliwe działanie urządzenia.

Po podłączeniu należy użyć dwóch kluczy dynamometrycznych, aby odpowiednio zabezpieczyć połączenia. Wartości zacisku zostały 
przedstawione w tabelce poniżej.

2. Podłączenia kielichowe powinny być dokonywane jedno po drugim, aż do zakończenia montowania systemu rurek.
3. Dodać niewielką ilość czynnika chłodzącego, aby sprawdzić szczelność systemu.

Po instalacji rurek należy przeprowadzić test szczelności przy użyciu wody z mydłem lub specjalnego urządzenia wykrywającego 
nieszczelność.

UWAGA: sposób odprowadzenia powietrza uzależniony jest od rodzaju czynnika chłodzącego. Czynnik chłodzący wskazany jest na 
płytce znamionowej.
R22: Gdy długość rurki jest mniejsza niż 5m, należy użyć czynnika chłodzącego do pozbycia się powietrza z systemu. Gdy długość 
rurek jest  większa niż 5m, należy użyć pompy próżniowej lub butli z czynnikiem chłodzącym.
R407/R410A: Należy użyć pompy próżniowej (odpowiedniej dla R407/R410A) lub butli z czynnikiem chłodzącym.
Montaż powinien być wykonany przez profesjonalistów.

4. Po zakończeniu powyższych czynności należy otworzyć zawory gazu i cieczy jednostki zewnętrznej za pmocą klucza 
heksagonalnego S4, co spowoduje zakończenie połączenia jednostek wewnętrznej i zewnętrznej.
5. Skręcenie rurek nie powinno przekroczyć 90 stopni i nie należy przekręcać więcej niż 3 razy.

Specyfikacja siły skrętu:

Zewnętrzna średnica 
miedzianej rurki

Siła skrętu
(Nm)



INSTALACJA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ

Schemat montażu sytemu rurek chłodzenia jednostki zewnętrznej

lPrzy instalacji terrmicznej połączeń kielichowych w pomieszczeniu należy użyć do rurek chłodzenia arkuszy termoizolacyjnych.

lNależy owinąć rurki.

Taśma

Przewód zasilania

Rurka drenażowa

Rurki łączące

Taśma

Przewód zasilania

Rurka drenażowa

Rurka łącząca

1. Kierunek wyjęcia rurki (należy 
wyciągać z 4 strony)

2. Zdjąć płytkę serwisową i pokrywę 
wyjścia rurek (odkręcić 2 śruby przy 
kazdym z elementów)

3. Przy dokonywaniu podłączenia nie 
należy wiązać ani ściskać rurek 
miedzianych. Należy użyć 2 kluczy do 
odpowiednio mocnego zakręcenia.

Płyta serwisowa

Rurki tylne

Pokrywa
wyjścia rurek

Prawe rurki
Rurki dolne

Rurki przednie

Kierunek 
zdejmowania płytki

Płyta
serwisowa

Pokrywa
wyjścia rurek

Odkręcić śruby

Kąt zgięcia
w promieniu
100 - 150mm

Zawór kontrolny

Izolacja termiczna rurki

Dostosowanie poziomu czynnika chłodzącego

Jeżeli długość rurki jest mniejsza niż 5 metrów, nie ma konieczności dodawania czynnika chłodzącego. Gdy ługośc przekracza 5 
metrów należy dodać czynnik chłodzący według wskazać tabeli poniżej:

Maksymalna długośćModel
Dodatkowa ilość czynnika 
chłodzącego (kg)

Po dodaniu czynnika chłodzącego, należy wsunąć igłę do zaworu niskiego ciśnienia jednostki zewnętrznej
do uruchomienia operacji chłodzenia.



MONTAŻ RUREK CHŁODZENIA I ODPROWADZANIA SKROPLIN

Montaż systemu rurek odprowadzania skroplin

Przy istalacji systemu rurek należy się upewnić, że odprowadaznie skroplin nie jest niczym utrudnione.

lśrednica rurki odprowadzania skroplin powinna być większa lub równa średnicy rurek łączących (winylowych: rozmiar rurki: 

25mm, średnica zewnętrzna: 32mm),

lrurka powinna być krótka i pochylona ku dołowi tak, aby kąt pochylenia wynosił co najmniej 1/100 - służy to zapobieżeniu 

formowania się zatorów,

ljeżeli wąż odprowadzania skroplin nie może być umieszczony pod odpowiednim kątem, należy zrobić wszystko, aby zlikwidować 

ewentualne  jego wznoszenie się,

laby uniknąć opadania węża odprowadzania skroplin, podwieszki mocujące powinny być zlokalizowane w odległości 1 - 1,5m od 

siebie.

1/100 stopnia lub więcej

lNależy użyć węża (1) lub zacisku (2),

Należy wsunąć węża w odpowiednie wejście do białej lini.

lSkondensowana woda będzie przeciekała, należy więc dokonać stosownej izolacji.

lRurka odprowadzania skroplin powinna przebiegać wewnątrz domu.

lWejście rurki odprowadzania skroplin.

Należy odnieść się do poniższych rysunków, zaizolować zaciski i węża przyu pomocy załączonego uszczelniacza.

Zacisk (2)

Wąż (1)Biała taśma

Uszczelnienie

Zacisk (2)

4mm lub mniej

UWAGI ODNOŚNIE RUREK ODPROWADZANIA SKROPLIN

Zamontować wznoszące się rurki na wysokości mniejszej niż (A-2000) mm,
Zamontować wznoszące się rurki pod odpowiednim kątem, nie większym niż 330mm od jednostki.

Sufit

Zmienne (A-2000)mm
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Wąż

Zacisk (2)

Wnosząca rurka



MONTAŻ RUREK CHŁODZENIA I ODPROWADZANIA SKROPLIN

UWAGA:

lNie należy dopuścić, aby mocowanie węża było zniekształcone, odkręcone lub poddane działaniu stałej siły (może to 

spowodować pojawienie się wycieku).

lPrzy podłączaniu wielu rurek odprowadzających skropliny należy postępować według procedury przedstawionej poniżej.

100mm 
lub więcej

Połączenie rurek w kształcie T

Należy wybrać połączenie rurek odpowiednie do wydajności jednostki.

Po zakończeniu podłączeń rurek należy się upewnić, że odprowadzanie skroplin przebiega bez przeszkód.

lDo punktu usuwania powietrza lub wejścia serwisowego należy dodać 200cc wody i sprawdzić przeływ skroplin w stystemie.

PO WYKONANIU PODŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Należy sprawdzić przepływ skroplin podczas pracy w trybie chłodzenia przy "uruchomieniu testowym" (TEST RUNNING)

Sposób dodawania wody

Pokrywa serwisowa

Dodawanie wody od strony 
wejścia serwisowego.

Plastikowy zbiornik na wodę 
(rurka powinna mieć długość 
co najmniej 100mm).

Wejście
serwisowe

Rurka odprowadzania skroplin

Wyjście serwisowe do systemu 
odprowadzanie skroplin (z gumową 
zatyczką) . (Należy użyć tego 
przejścia do usunięcia skroplin
z kolektora).

100mm
lub więcej

Dodawanie wody przez punkt usuwania powietrza z systemu.
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Punkty szczególnej uwagi:

lŹródło zasilania powinno być odpowiednio zabezpieczone bezpiecznikiem.

lPrzed przystąpieniem do podłączania należy sprawdzić napięcie i kable lub przewody określonego modelu.

lPrzed podłączeniem należy zapoznać się z informacją na płytce informacyjnej. Należy się upewnić, że podłączenie dokonane zostało 

prawidłowo.

lNie należy podłączać zacisków jednostki wewnętrznej i zewnętrznej do źródła zasilania (220V), gdyż może to spowodować wadliwe 

działanie.

lNależy zwrócić uwagę na bieguny zacisków i podłączyć zaciski do odpowiednich numerów.

lJeżeli podłączenie wykonane zostało nieprawidłowo, nie zadziała sprężarka.

Źródło zasilania

Główny wyłącznik/bezpiecznik
Opcjonalnie

Sterowanie pomiędzy wewnętrzną a zewnętrzną jednostką 

Sterowanie do jednostki wewnętrznej 

Główny wyłącznik/bezpiecznik
Opcjonalnie

Źródło zasilania

Źródło zasilania od wewnętrznej do zewnętrznej jednostki 

Uziemienie

Kabel
zasilający

Jednostka
 wewnętrzna 

Jednostka
 zewnętrzna

Przykład II: (dla modeli jedno i trójfazowych, ze źródłem zasilania w jednostce zewnętrznej)

Źródło zasilania
jednostki zewnętrznej

Źródło zasilania jednostki wewnętrznej
1 faza

3 fazy

Jednostka
wewnętrzna 

Jednostka
zewnętrzna 

Uziemienie
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Przykład III (dla modeli jednofazowych ze źródłem zasilania w jednostce zewnętrznej i wewnętrznej)

Źródło zasilania

Główny wyłącznik/bezpiecznik
Opcjonalnie

Źródło zasilania jednostki wewnętrznej

Źródło zasilania jednostki zewnętrznej

Jednostka zewnętrzna

Je
d
n
o
s
tk

a
 w

e
w

n
ę
trz

n
a

Uziemienie
Sterowanie pomiędzy wewnętrzną a zewnętrzną jednostką 

Przykład IV (dla modeli jedno i trójfazowych ze źródłem zasilania w jednostce zewnętrznej i wewnętrznej)

Źródło zasilania

Główny wyłącznik/bezpiecznik
Opcjonalnie

Źródło zasilania jednostki wewnętrznej

Źródło zasilania jednostki zewnętrznej

Jednostka zewnętrzna

Je
d
n
o
s
tk

a
 w

e
w

n
ę
trz

n
a

Uziemienie
Sterowanie pomiędzy wewnętrzną a zewnętrzną jednostką 

Źródło zasilania

Główny wyłącznik/bezpiecznik
Opcjonalnie

Źródło zasilania jednostki wewnętrznej

Źródło zasilania jednostki zewnętrznej

Jednostka zewnętrzna

Je
d
n
o
s
tk

a
 w

e
w

n
ę
trz

n
a

Uziemienie
Sterowanie pomiędzy wewnętrzną a zewnętrzną jednostką 

Źródło zasilania

Główny wyłącznik/bezpiecznik
Opcjonalnie

Źródło zasilania jednostki wewnętrznej

Źródło zasilania jednostki zewnętrznej

Jednostka zewnętrzna

Je
d
n
o
s
tk

a
 w

e
w

n
ę
trz

n
a

Uziemienie
Sterowanie pomiędzy wewnętrzną a zewnętrzną jednostką 

1 faza

3 fazy

Powyższe cztery schematy mają charakter poglądowy.

Podłączenie przewodów do  jednostki wewnętrznej

Zdejmij pokrywę połączeń elektrycznych

Podłącz  kabel  zasilający  i sterujący do odpowiednich zacisków

  Mocno przykręcić końcówki przewodów do płytki i wyprowadź przewody poza jednostkę

Ponownie załóż pokrywę.



MONTAŻ ELEMENTÓW ELEKTRYCZNYCH
MONTAŻ ELEMENTÓW ELEKTRYCZNYCH

Schematy połączeń sterowania i zasilana w jednostce zewnętrznej 

Zasilanie prowadzone od jednostki zewnętrznej

Źródło zasilania

Wyłącznik

Źródło zasilania

Źródło zasilania

Źródło zasilania

Źródło zasilania

Wyłącznik

Wyłącznik

Wyłącznik

Wyłącznik

Jednostka wewnętrzna

Jednostka zewnętrzna

faza

Jednostka wewnętrzna

faza

Jednostka zewnętrzna

fazy

Bezpiecznik Bezpiecznik

Bezpiecznik

Bezpiecznik

Bezpiecznik

Jednostka zewnętrzna

Jednostka wewnętrzna

Kostka

KOSTKA POŁĄCZENIA JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ 
KLIMATYZATORÓW KASETONOWYCH

4 czarny

5 szary

2 niebieski

3 brązowy

1 czarny



fazy

Jednostka wewnętrzna

Jednostka zewnętrzna

Jednostka wewnętrzna

Jednostka zewnętrzna

Wyłącznik

Wyłącznik

Bezpiecznik

Bezpiecznik

Źródło zasilania

Źródło zasilania

Kostka

Schemat z zasilaniem jednostki zewnętrznej i wewnętrznej (1 faza).

Jednostka
wewnętrzna

Jednostka
zewnętrzna

Wyłącznik Bezpiecznik

Źródło zasilania

1 2 3 4 L N

1 2 3 4 L N

KOSTKA POŁĄCZENIA JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ 
KLIMATYZATORA

4 czarny

5 szary

2 niebieski

3 brązowy

1 czarny
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(3 fazy)

Jednostka
wewnętrzna

Jednostka
zewnętrzna

Jednostka
wewnętrzna

Jednostka
zewnętrzna

Źródło zasilania

Bezpiecznik

Wyłącznik

Źródło zasilania

Bezpiecznik
Wyłącznik

Źródło zasilania

Bezpiecznik
Wyłącznik

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 L1 L2 L3 N

L N

UWAGA:

lNależy wziąć pod uwagę warunki otoczenia podczas dokonywania podłączeń (takie jak: temperatura otoczenia, wystawienie na 

działanie ciepła i światła słonecznego).

lSpecyfikacja odnośnie kabla zasilania odnosi się do minimalnych wartości przewodzenia. Biorąc pod uwagę straty napięcia, 

przewód musi być 1 rozmiar większy niż ten podany w specyfikacji.

lPrzewód uziemienia podłączony musi być do jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.

lPodłączenie przewodów elektrycznych dokonane powinno być przez wykwalifikowanych elektryków zgodnie z miejscowymi 

regulacjami.

lJeżeli przewód zasilania jes tuszkodzony, należy skontaktować się z dealerem lub serwisem, aby dokonać wymiany przewodów.
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Zdjąć pokrywę płytki serwisowej (2 śruby)

Kabel zasilania może zostać wyprowadzony 
przez otwór tylny lub górny.

Płytka z zaciskami
(jednostka wew/zew)

Płytka z zaciskami zasilania
(z uziemieniem)

Przymocować kable
za pomocą opaski zaciskowej.

Płyta
serwisowa Dodatkowa pokrywa na rury

Dodatkowa
pokrywa na rury

Płyta
serwisowa

Otwory do wyciągania

Dodatkowy przewód tylny

Dodatkowy przewód prawy

Przy przeciąganiu przewodu ze strony tylnej, należy wykorzystać wspornik rurek zewnętrznych.

Po zakończeniu montażu 
dodatkowych rurek i kabli 
należy uszczelnić za pomocą 
blokady z gąbki.

Wspornik rurek zewnętrznych (gdy kabel 
zasilania został poprowadzony z innych miejsc, 
nie należy używać owego wspornika).

Gąbkowa blokada

Dodatkowa pokrywa na rury

Podłączenie kabli zasilania jednostki zewnętrznej

Przygotowanie panelu fronotwego

Postępowanie z panelami frontnowymi
Nie należy zostawiać panelu opuszczonego w dół, opartego o śnianę lub inny obiekt projektu.
Nie należy dotykać lub wywierać nacisk na żaluzje (ich działanie może stać się nieprawidłowe).

1) Zdjąć kartę poboru powietrza 
z panelu frontowego. Naciąć dźwignię 
kraty do środka i podnieść kratę.
Rys.1

2) Zdjąć kratę poboru powietrza po 
uniesieniu jej pod kąt 45 stopni.

Rys.2

3) Zdjąć płytkę serwisową. Wyciągnąć 
pokrywę na zewnętrznej jednostce.

Rys.3

Rys.1 Rys.2 Rys.3
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MONTAŻ PANELU FORNOTOWEGO W JEDNOSTCE WEWNĘTRZNEJ

Przy montażu panelu frontowego do jednostki zewnętrznej należy odnieść się do instrukcji załączonej do klimatyzatora.
1) Przystawić panel frontowy do jednostki wewnętrznej zwracając uwagę na pozycję silnika poruszającego żaluzjami na panelu 
frontowym i pozycję jednostki wewnętrznej. Rys.4
2) Zamocować panel dekoracyjny
- tymczasowo przymocować panel frontowy do jednostki wewnętrznej zwracając uwagę na pozycję silnika poruszającego 
żaluzjami panelu frontowego do haka jednostki wewnętrznej (dwie pozycje)
- Tymczasowo zawiesić 2 pozostałe zasuwki na hakach po obu stronach jednostki wewnętrznej (Należy uważać, aby przewód 
silnika poruszającego żaluzjami nie utkwił w uszczelnieniu)
-Przykręcić wszystkie 4 ośmiokątne śruby po prawej stronie później zasuwek na głębokość ok..5mm(panel podniesie się).
-Ustawić panel przykręcając go we wskazanym przez strzałki kierunku (rys 4) tak, aby otwór w suficie został całkowicie zakryty.
-Dokręcić śruby tak, aby grubość materiału uszczelniającego pomiędzy panelem frontowym a jednostką wewnętrzną wynosiła 
5-8 mm

Jednostka wewnętrzna

Sufit

Materiał uszczelniający

5-8mm

Panel dekoracyjnyWlot powietrza

Pozycja rur

Silnik poruszający
łopatkami

Rysunek 4

UWAGA

Niewłaściwe dokręcenie śrub, 
może spowodować problemy 
zilustrowane na rysunku 5.

Jeżeli pozostawiona została 
przerwa pomiędzy sufitem a 
panelem dekoracyjnym, zależy 
ponownie ustawić wysokość 
jednostki wewnętrznej (rys. 6)

Dostosowanie wysokości jednostki 
wewnętrznej na otworach w rogu 
panelu dekoracyjnego możliwe jest gdy 
jednostka wewnętrzna została 
wypoziomowana a system rurek 
odprowadzający skropliny 
nienaruszony.

Przeciek powietrza

Zanieczyszczenia Tworzenie się i spadanie
 skroplin Niedopuszczalne jest

 występowanie przerwy
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Wysokość zawieszenia jednostki wewnętrznej

Należy dostosować wysokość zawieszenia jednostki wewnętrznej i upewnić się, ze odległości pomiędzy dołem jednostki 
wewnętrznej i spodem sufitu odpowiada tej przedstawionej na rysunku

Jednostka
wewnętrzna

Przerwa pomiędzy jednostką wewnętrzną a panelem, może powodować pogorszenie wyników pracy (jak na rysunku)
1. Z powodu przepływu powietrza ze strony sufitu lub przepływ zimnego powietrza w stronę sufitu od jednostki 
wewnętrznej może powodować pojawienie się skroplin.
2. Zmienny przepływ wydmuchiwanego powietrza może powodować skraplanie się wody na poziomych płytkach, i 
ściekanie jej do wewnętrznej części jednostki.

Dodatki

Rys.7

3. Podłączenie przewodów panelu frontowego (należy się odnieść 
do rys.7), Podłącz przewody silnika poruszającego żaluzjami z 
odpowiedniki zaciskami panelu frontowego.

Jeżeli przewody nie zostaną podłączone, żaluzje nie będą się 
poruszać. Podłączenie powinno być dokonane w sposób 
prawidłowy.

Należy się upewnić, że przewód silnika poruszającego żaluzjami nie 
został przytrzaśnięty między jednostką wewnętrzną a panelem 
frontowym

Końcówka
z jednostki 
wewnętrznej

Gniazdo
panela 
frontowego

INSTALACJA KRATY POBORU POWIETRZA I POKRYWY SERWISOWEJ

Diagram podłączenia przewodów 

1.Zamontowac kratę poboru 
powietrza.

Montaż powinien przebiegać 
według procedury odwrotnej do 
“Przygotowanie panelu 
frontowego” Możliwy jest 
montaż kraty poboru powietrza 
z 4 kierunków przez 
odpowiednie odwrócenie.
Należy zmienić kierunek 
dostosowując kierunek karty 
poboru powietrza wielu 
jednostek lub na prośbę klienta.

UWAGA: 
Należy pamiętać aby nie 
przerwać przewodu zasilania 
silnika żaluzji

 Zamontować pokrywę 
serwisową w rogu panelu.
Przymocować pokrywę przy 
pomocy taśmy (rys. 8)

Pokrywę należy 
przymocwać 
poprzez 
przesuniecie 
czterech zasuwek 
do otworu w 
panelu.

Rys. 8 Rys. 9

Pokrywę serwisową należy zamontować w 
sposób zobrazowany na rysunku 9.
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Instalacja modelu 2500 W ~ 5100W 
1. Zdjąć krate poboru powietrza. 

 
 

  
 Rys.10                                                                  Rys. 11 
 
 
 
2. Zdjąć pokrywę maskując na 4 rogach.  
Odkręcić śrubki, poluzować linkę pokrywy maskującej i zdjąć pokrywe. (zobacz rys.12)  
 

 
 
 
3. Montaż panelu frontowego 
* Połączyć odpowiednimi rogami panel frontowy z jednostką wewnętrzną (róg panelu frontowego na którym znajduje się 

* Podczas monta u, najpierw należy przymocować haki instalacyjne, blisko silnika i naprzeciwko odpowiednich 
haków zbiornika na wodę (jak na rys. 13 (1)), a następnie powiesić pozostałe 2 haki panelu w odpowiednim miejscu.

UWAGA: przewód silnika w pierścieniach panelu frontowego:  
····    Zacisnąć przewody silnika na pierścieniach panelu frontowego; 

UWAGA: nigdy nie przeprowadzać przewodów silnika przez gąbkę uszczelniają  ąc ; 
····    Ustawći                                                              ą                                                 odpowiednio poziom panelu za pomoc  haków tak, aby panel znalaz si  blisko sufitu (jak 

pokazano na rys. 13) 
····    Dostosować położ enie panelu frontowego tak, aby rodek panelu pokrywał się ze środkiem otworu w suficie. 

Należy się upewnić, że haki mocujce zostay wcześniej odpowiednio zamocowane. 

 
 

Przycisk kraty 

Rys. 12 

silnik żaluzji ma być zamontowany na tym rogu gdzie wychodzą rurki z gazem (zobacz rys. 13)

ż

ę

ś



 
 

 
 
 

· Należy odkrę   ć ś              żci  ruby poni ej haków panelu frontowego do momentu gdy grubość pianki przy wylocie 
powietrza a główną     ęś   ą cz ci  i panelem frontowym zostanie zredukowana do 4 – 6 mm, a krawędzie panelu 
frontowego dotkną powierzchni sufitu (zobacz rys.14) 

Nieprawidowe przykrę cenie ś           ż                 rub mo e doprowadzić do nieprawidłowego działania

 

 
 

Rys. 14 

Rys. 15 
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Zbiornik na wode

Haczyk 
panelu 
frontowego

   Rurki
 z gazem

złączka rurki 
drenażowej

Silnik żaluzcji

Wkręty hakowe

Nakrętka kontrująca

Pianka przy wylocie powietrza

Pianka panelu frontowego

Element naprowadzającu   Wylot
powietrza

   Wlot
powietrzaCzęść główna

Płyta sufitu

Panel frontowy

Pianka na bokach panelu frontowego

Pianka panelu fronotowego

Ujście powietrza

Powierzchnia sufitu

Zabrudzenia

Skraplanie wycieków

Rys. 15



 
 
 

o Jeż              ę            ą                         ę                                                         ę                              eli pomi dzy pyt  sufitu i przykr conym panelem frontowym wyst puje przerwa,wysokość  mocowania 
jednostki wewnę                      zostać    trznej to musi  odpowiednio ponownie dostosowana. 

o Jeż              ż                                                                                               eli niemo liwe jest dokonanie odpowiednich zmian poziomu jednostki  z jednoczesnym 
ustawieniem rurek drenaż                        ść                         ę                żowych, wysoko  jednostki wewn trznej mo e by  zmieniona przez 
dostosowanie na 4 śrubach mocujących panel frontowy (zobacz rysunek po prawej stronie) 

 

 
 

rys. 16 
 

4. Na począ                    ćtku zawiesi  kratę poboru powietrza na panelu frontowym i odpowiednio podłą     ć             ęczy  skrzynk  
sterowania i silnik na panelu frontowym z odpowiednimi podłączeniami w urządzeniu głównym. 
5. Ponownie przymocować kratę poboru powietrza wg procedury odwrotnej do zdejmowania. 
6. Ponownie przymocować pokrywy maskujące: 
* Zacisnąć      ę  link  maskują  ąc  na sworzniu pokrywy za pomocą ś rub (zobacz rysunek po lewej) 
* Delikatnie przycisnąć pokrywę masują  ąc  do panelu frontowego (zobacz rys. 17) 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Po zamontowaniu pokrywy 
przecą     ąć             ą   gn  zwisaj ce linki 
przez odpowiadające im 
otwory w panelu frontowym 

Po zamontowaniu pokrywy 
przecią    ąć           ągn  zwisaj ce linki 
przez odpowiadające im 
otwory w panelu frontowym 
 

Odkręcić częściowo górną nakrętkę

Nie powinno być przerwy na łączeniu
Dopasować pozioim dolnej nakrętki

Sworzeń

rys. 17 
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1) Sprawdzenie przed uruchomieniem testowym 
 Po podłą                                        ęczeniu jednostki wewn trznej i zewnę trznej oraz wykonaniu podłą czeń przewodów, należ y ponownie 
sprawdzi  czy nie wysętpuj  wycieki czynnika chodzą cego lub czy końcówki przewodów zasilania nie są  
obluzowane albo niewłaściwie podłączone. 
 
Gdy przewody sż podłżczone nieprawidowo, kompresor nie uruchomi się . 
 
 
 

2) Uruchomienie testowe 
* Podłą        źczy  ródo zasilania do jednostki. 
* Nacisnąć  przycisk pracy w trybie awaryjnym(chodzenia lub grzania) a klimatyzator zostanie uruchomiony, 
zaświeci się  równie  wskaź nik pracy urzą dzenia. Należ y sprawdzci  czy urzą dzenie działa stabilnie. Ponowne 
naciś   ęni cie przycisku pracy klimatyzatora w trybie awaryjnym powoduje wyłączenie urządzenia. 
* Nacisnąć  przycisk ON/OFF na pilocie zdalnego sterowania, aby sprawdzi , czy jednostka wewnę trzna wydaje 
dzwięk  odbioru sygnau.  Jeż eli tak, to znaczy, że pilot działa poprawnie. Tryb pracy w trybie awaryjnym zostanie 
automatycznie wyłą czony. Nastę pnie należ y ustawić  żą dan  funkcję  przy pomocy przycisków pilota. Należ y 
sprawdzći, czy poszczególne funkcje zmieniaj  się po naciśnięciu okrelonych przycisków. 
* Nacisnąć przycisk ”MODE”, wybrać tryb wentylacji i sprawdzić czy z klimatyzatora wydmuchiwane jest powietrze. 
* Nacisnąć  przycisk ”MODE”, wybrać  tryb chodzenia i sprawdzic  czy z klimatyzatora wydmuchiwane jest zimne 
powietrze. 
* Nacisnąć przycisk ”MODE”, wybrać tryb grzania i sprawdzić czy z klimatyzatora wydmuchiwane jest ciepe 
powietrze (modele tylko chodzą ce nie posiadaj  tej funkcji). 
* Nacisnąć przycisk „FAN SPEED”, wybrac tryb mocnego nadmuchu i sprawdzi  czy wydmuchiwane jest z dużą 
prę      ś   ądko ci  powietrze z klimatyzatora.  
* Nacisnąć przycisk „SWING” i sprawdzi  czy aluzje kierunkowego wydmuchu powietrza poruszaj  się. 
* Ponownie nacisnąć przycisk „ON/OFF, aby zatrzyma  test klimatyzatora. 
 
 
 
 

3) Sprawdzanie urzą      ńdze  odprowadzajcych skropliny 
* Po zakończeniu montażu klimatyzatora urządzenia odprowadzaąjce skropliny musza zostać sprawdzone. 
* Podczas testowania, woda powinna by  właściwie odprowadzana, należy się również upewnći czy nie ma 
przecieków w miejscach łączenia. 
 
 
 
 

Po dokonaniu sprawdzenia, należy poinformowa użytkownika końcowego o zasadach 
używania klimatyzatora 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROZRUCH PRÓBNY
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