
INSTRUKCJA U¯YTKOWANIA KLIMATYZATORA

           KANA£OWEGO FIRMY CHIGO

Dziêkujemy za wybranie tego klimatyzatora. Proszê uwa¿nie zapoznaæ siê z treœci¹ instrukcji przed
przyst¹pieniem do u¿ytkowania.

CHIGO



Dzi�kujemy za zakupienie klimatyzatora firmy CHIGO!  
Klimatyzator jest drogim urz�dzeniem, i dlatego te� zalecamy, aby został 
zainstalowany przez do�wiadczonych instalatorów. W przeciwnym wypadku 
mog� wyst�pi� nie tylko straty materialne, lecz równie� niewła�ciwe działanie i 
spadek efektywno�ci pracy. Firma CHIGO nie odpowiada za awarie 
klimatyzatora, który został nieprawidłowo zainstalowany.  
Ta instrukcja przeznaczona jest dla klimatyzatorów typu kanałowego.  
Wygl�d klimatyzatora mo�e nieco odbiega� od rysunków zawartych w poni�szej 
instrukcji.  
Prosimy o uwa�ne zapoznanie si� z tre�ci� instrukcji obsługi i pozostawienie jej 
w miejscu umo�liwiaj�cym skorzystanie z niej w razie potrzeby.  
 
Dodatkowa uwaga: 
Urz�dzenie nie powinno obsługiwane przez dzieci lub osoby niedoł��ne bez 
wła�ciwego nadzoru. Jednostka nie słu�y do zabawy ni� przez dzieci.  
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Przed przyst�pieniem do u�ytkowania prosz� uwa�nie zapozna� si� z instrukcj� obsługi 
klimatyzatora, aby zapewni� prawidłowe działanie urz�dzenia. 
 

Nie nale�y siada� na jednostce ani 
umieszcza� na niej ci��kich 
przedmiotów. 

 
Spadni�cie jednostki mo�e 

spowodowa� obra�enia ciała. 

Nie nale�y wkłada� patyków ani 
innych przedmiotów do wentylatora 

 
 
 
Wentylator działa z du�� pr�dko�ci�, 
st�d wkładanie do niego przedmiotów 
mo�e prowadzi� do wypadków. 

  
 

Nie nale�y rozpyla� �rodków 
owadobójczych, farb lub gazów 
łatwopalnych w okolicach 
klimatyzatora lub spryskiwa� go 
bezpo�rednio 
 

 

Urz�dzenie powinno pracowa� 
przy nominalnym napi�ciu i 
cz�stotliwo�ci z odpowiednimi 
urz�dzeniami zabezpieczaj�cymi.  

 
Nie nale�y u�ywa� miedzianych 
przewodów, aby zast�pi� bezpieczniki, 
gdy� mo�e to prowadzi� do 
nieprawidłowo�ci pracy urz�dzenia lub 
niebezpiecze�stwa pojawienia si� 
ognia.  

Nale�y si� upewni�, �e 
klimatyzator jest prawidłowo 
uziemiony.  
 

 
 
Przewód uziemienia klimatyzatora 
powinien by� silnie poł�czony z 
uziemieniem �ródła zasilania. 
Nieprawidłowe uziemienie mo�e 
prowadzi� do pora�enia pr�dem lub 
innym niebezpiecze�stwem. 

Nie nale�y czy�ci� klimatyzatora za 
pomoc� wody. 
 

 
 
Mo�e to spowodowa� pora�enie 
pr�dem. 

Nie nale�y blokowa� wlotu lub 
wylotu powietrza z jednostek 
wewn�trznej lub zewn�trznej, aby 
unikn�� negatywnego wpływu na 
prac� urz�dzenia lub 
niebezpiecze�stwo. 
 

  

Po awarii zasilania nale�y 
zrestartowa� urz�dzenie. Po 
przywróceniu zasilania klimatyzator 
automatycznie wejdzie w tryb 
czuwania. Naci�ni�cie przycisku 
On/Off restartuje prac� urz�dzenia. 

 

Wyci�gn�� wtyczk� gdy jednostka 
ma nie by� u�ywana przez dłu�szy 
czas, aby zapewni� 
bezpiecze�stwo. 

 
Przy wyci�ganiu wtyczki, nale�y si� 
upewni�, �e jednostka jest wył�czona. 

 
 
 

Niebezpiecze�st
wo !!! 

Bezpiecznik 
przeciw-
przepi�ciowy 

Zablokowany 
przepływ 
powietrza  

WSKAZÓWKI DLA U�YTKOWNIKA 
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• Je�eli potrzebne jest zdemontowanie pewnych cz��ci lub naprawa, nale�y 
skontaktowa� si� z autoryzowanym serwisem lub instalatorami. 

• W przypadku pojawienia si� nietypowych sytuacji (np. zapach spalenizny), nale�y 
natychmiast zatrzyma� prac� jednostki, odł�czy� �ródło zasilania i skontaktowa� si� z 
autoryzowanym serwisem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nale�y unika� dostawania si� 
�wiatła słonecznego i ciepła do 
pomieszczenia. 
 

 
 
Podczas chłodzenia zasłony lub 
�aluzje powinny by� zasłoni�te. 

Je�eli przerywacz cz�sto wył�cza 
si�, nale�y zatrzyma� prac�  
urz�dzenia i skontaktowa� si� z 
dealerem lub autoryzowanym 
serwisem. 
 

 
 

Przy ponownym wznawianiu pracy 
urz�dzenia  po okresie przestoju, 
powinno si� dokładnie sprawdzi� 
klimatyzator i poł�czenia 
elektryczne. 
 
Je�eli karta zasilania jest uszkodzona, 
nale�y j� wymieni� na now� przez 
osob� wykwalifikowan�, aby unikn�� 
niebezpiecze�stwa.  

INSTRUKCJA DEMONTA�U I NAPRAW  

WSKAZÓWKI DLA U�YTKOWNIKA 

Bezpiecznik 
przeciw-
przepi�ciowy 
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Uwaga: Mog� wyst�powa� równince mi�dzy obrazami przedstawionymi powy�ej a 
rzeczywisto�ci�, nie ma to jednak�e wpływu na prawidłowe działanie urz�dzenia. 

JEDNOSTKA WEWN�TRZNA 

JEDNOSTKA ZEWN�TRZNA 

Wlot 
powietrza 

Wylot 
powietrza

Wlot 
powietrza Wlot 

powietrza 

Wylot 
powietrza 

Wlot 
powietrza 

Wlot 
powietrza 

Wylot 
powietrza 

Wlot 
powietrza 

Wlot 
powietrza 

Wylot 
powietrza 

Wylot 
powietrza Wylot 

powietrza

NAZWY I FUNKCJE CZ��CI 
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Emisja sygnału 

Wska	nik TEMPERATURY 
Wskazuje ustawion� warto�� 
temperatury (nie działa podczas 
pracy w trybie AUTO) 

Wska	nik blokady 

Wska	nik trybu u�pienia 

Wska	nik czasu timera 

Przycisk ON/OFF 
Naci�ni�cie uruchomi 
jednostk�. Ponowne naci�ni�cie 
zatrzyma prac� urz�dzenia 

Przycisk wyboru trybu 
pracy 
Naci�niecie przycisku zmienia 
tryb pracy jednostki w 
kolejno�ci: chłodzenie -> 
osuszanie -> grzanie. W modelu 
tylko chłodz�cym grzanie = 

Przycisk HOLD 
Naci�niecie przycisku blokuje 
lub odblokowuje klawiatur� 

Wska	nik pr�dko�ci 
wentylatora 

Wska	nik trybu pracy  

Wska	nik czasu 
rzeczywistego  

Przyciski ustawie
 
temperatury  
Przycisk u�ywany jest do 
ustawienia temperatury 
pokojowej; ka�dorazowe 
naci�ni�cie „+” lub „-” zmienia 

odpowiednio warto�� o 1°C 

Przycisk wł�czania funkcji 
u�pienia SLEEP 

Przycisk ustawie
 
pr�dko�ci wentylatora 
Zmienia: du�a, �rednia, mała  

Przycisk TIMER 
Przycisk u�ywany jest do 
ustawiania czasu wł�czania i 
wył�czania jednostki. 
Naci�ni�cie przycisku zmienia 
ustawienia w zakresie 1-12 
godzin o 1 godzin�.   

Przyciski ustawiania czasu 
Przycisk u�ywany jest do 
ustawiania czasu rzeczywistego 
lub czasu timera: wł�czania i 
wył�czania urz�dzenia 

UWAGA: Powy�szy opis wyja�nia wszystkie wskazania pilota zdalnego 
sterowania, lecz jest przede wszystkim pogl�dowy  

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA 
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1. Skierowa� pilota zdalnego sterowania w stron� jednostki, naciskaj�c przycisk 
MODE wybra� ��dany tryb: chłodzenia, osuszania, grzania (w modelach tylko 
chłodz�cych wentylacja). 
2. Nacisn�� przycisk ustawie� temperatury, aby zwi�kszy� lub zmniejszy� 
wy�wietlane wskazania, do ��danej warto�ci. 
* w trybie chłodzenia/grzania ró�nica mi�dzy temperatur� ustawion� a otoczenia nie 
jest korzystna dla zdrowia. 
3. Nacisn�� przycisk wyboru pr�dko�ci pracy wentylatora, aby wybra� ��dan� sił� 
wydmuchu powietrza. 
4. Nacisn�� przycisk dostosowa� kierunku wydmuchu powietrza prawo/lewo. 

Praca urz�dzenia w zaprogramowanym trybie 

Tu� po wło�eniu baterii wy�wietlacz automatycznie zacznie 
wskazywa� 12:00. (Przykład dla ustawienia 10:30)  
1. Zdj�� pokryw� tyln� i nacisn�� przycisk blokady ko�cówk� długopisu. Wska�nik 
czasu zacznie miga� i urz�dzenie jest w gotowo�ci do programowania. 
2. Nacisn�� przycisk Hour (ustawi� 10:). 
3. Nacisn�� przycisk MIN (ustawi� na :30). 
4. Nacisn�� ponownie przycisk CLK i zało�y� z powrotem pokryw� tyln�. 
UWAGA: Timer działa na podstawie czasu rzeczywistego, dlatego powinien by� on 
prawidłowo zaprogramowany 

Procedura programowania czasu 

Przycisk 
CLK

Przycisk 
RST 

Zdj�� 
tyln� 

pokryw� 

Procedura programowania funkcji u�pienia 

Nale�y u�y� tego trybu, je�eli si� chce ograniczy� prac� urz�dzenia podczas snu, etc. 
Nacisn�� przycisk SLEEP – zmniejszy si� nat��enie d�wi�ku pracy jednostki wewn�trznej. 
Ponownie nacisn�� przycisk SLEEP – wył�czenie funkcji. Klimatyzator wył�czy si� automatycznie po 8 
godzinach.  
 
UWAGA:  

• Nale�y u�ywa� tego trybu, gdy idzie si� spa�. U�ywanie tego trybu podczas dnia powoduje spadek 
wydajno�ci, jako �e temperatura otoczenia jest za wysoka. 

• Podczas chłodzenia temperatura pokojowa podniesie si� o 1°C w stosunku do ustawienia po 
rozpocz�ciu pracy urz�dzenia w trybie u�pienia.  

• Podczas pracy w trybie grzania temperatura pokojowa spadnie o 2°C w stosunku do ustawie� po 
rozpocz�ciu pracy urz�dzenia w trybie u�pienia. 

Wył�czanie w zaprogramowanym czasie 
 
1. Podczas racy klimatyzatora nacisn�� przycisk TIMER a klimatyzator wejdzie w tryb wył�czania w okre�lonym 
czasie. 
2. Nacisn�� przycisk HOUR, aby ustawi� ��dany czas. Ka�de naci�ni�cie przycisku zmieni wskazanie w 
kolejno�ci:  
1 -> 2 -> … -> 12 -> 1 
3. Po dokonaniu ustawie�, cyfry zmienia� si� b�d� z upływem ka�dej godziny. 
 

Procedura ustawiania TIMERA 

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA 
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Wy�wietlacz trybu osuszania 

Wy�wietlacz temperatury pokojowej 

Wy�wietlacz trybu u�pienia 

Wy�wietlacz trybu grzania 

Wy�wietlacz pr�dko�ci  
pracy wentylatora 

Wy�wietlacz ustawionej 
temperatury  

Wł�czanie/Wył�czanie 

TRYB 
Przycisk słu�y do wyboru trybu 
pracy: chłodzenia, grzania  lub 
osuszania w kolejno�ci: 
chłodzenie -> osuszanie -> 
grzanie   -> chłodzenie …   

TEMP +/- 
Przycisk słu�y do ustawiania 
temperatury pokojowej trybu 
grzania, chłodzenia. Ka�de 
naci�ni�cie zmienia warto�� 
wskazania o +/- 1°C.  

Wy�wietlacz trybu chłodzenia 

Wy�wietlacz blokady klawiatury 

Wy�wietlacz działania funkcji 
rozmra�ania 

Wy�wietlacz ustawie
 
czasowych  

Wy�wietlacz trybu 
wentylacji 
(modele tylko chłodz�ce) 

Przycisk TIMER 
Przycisk wł�cza i wył�cza 
funkcj�. 

Przycisk TIME +/- 
Przycisk słu�y do ustawiania 
czasu. 

 

Przycisk FAN SPEED 
Przycisk słu�y do wyboru 
pr�dko�ci wydmuchu powietrza 
mi�dzy du��, �redni� i mał� 

 

UWAGI: 
 
1. Nale�y unika� naciskania przycisków paznokciami lub ostrymi przedmiotami, gdy� mog� one porysowa� 
powierzchnie panelu. 
2. Ze wzgl�du na ci�głe udoskonalenia techniczne, nale�y odnie�� si� do praktyki działania, je�eli zostały 
dokonane zmiany w panelu operacyjnym.  

PANEL STEROWANIA 
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Praca trybów chłodzenia/osuszania/grzania(wentylowania): 
1. Nacisn�� przycisk ON/OFF. 
2. Nacisn�� przycisk MODE, aby wybra� tryb pracy. 
Przy wyborze trybu wentylacji kompresor nie pracuje. 
3. Nacisn�� przycisk +/- aby ustawi� ��dan� temperatur�. 
Zakres ustawie
 to 18-29°°°°C. 
4. Nacisn�� przycisk FAN SPEED, aby wybra� sił� wydmuchu. 
W trybie osuszania wentylator pracuje z mał� pr�dko�ci�. 
5. Ponownie nacisn�� przycisk ON/OFF, aby wył�czy� urz�dzenie. 
Je�eli urz�dzenie ma by� uruchomione zaraz po zatrzymaniu, funkcja opó	nionego startu uruchomi 
urz�dzenie po 3 minutach, aby ochroni� klimatyzator. 
 
UWAGI: 

1. Nale�y unika� naciskania przycisku funkcji chłodzenia, gdy temperatura jest ni�sza ni� 21°°°°C lub 
wy�sza ni� 43°°°°C. 

2. Nale�y unika� naciskania przycisku funkcji ogrzewania, gdy temperatura zewn�trzna jest ni�sza ni� 
-7°°°°C lub wy�sza ni� 24°°°°C. 

3. Nale�y unika� naciskania przycisku ogrzewania, gdy temperatura jest ni�sza ni� 18°°°°C. 
 
 
 
  
 
Wył�czanie w okre�lonym czasie: ustawi� czas do wył�czenia. Po jego osi�gni�ciu klimatyzator 
automatycznie wył�czy si�. 
1. Nacisn�� przycisk TIMER podczas pracy jednostek a klimatyzator automatycznie wejdzie w tryb 
wył�czenia w okre�lonym czasie. Zapali si� kontrolka działania funkcji wył�czenia na czas oraz pracy 
TIMERA. 
2 Nacisn�� przycisk + lub - , aby ustawi� ��dany czas wył�czenia. Zakres ustawie
 to 1-12 godzin. 
�wiec�cy si� na zielono wska	nik pokazywał b�dzie upływaj�cy czas – zmiany co godzin�. Wskazania 
okre�laj� czas pozostały do wył�czenia urz�dzenia. 
3. Aby wył�czy� odliczanie nale�y ponownie nacisn�� przycisk TIMER. funkcja wył�czania w okre�lonym 
czasie mo�e by� aktywowana tylko gdy jednostka pracuje. 
 
Wł�czanie w okre�lonym czasie: ustawi� czas do wł�czenia. Po jego osi�gni�ciu klimatyzator 
automatycznie wł�czy si�. 
1. Nacisn�� przycisk TIMER gdy jednostki s� w stanie czuwania a klimatyzator automatycznie wejdzie w 
tryb wł�czania w okre�lonym czasie. Zapali si� kontrolka działania funkcji wł�czenia na czas oraz zacznie 
si� odliczanie.  
2 Nacisn�� przycisk + lub - , aby ustawi� ��dany czas wył�czenia. Zakres ustawie
 to 1-12 godzin. 
�wiec�cy si� na zielono wska	nik pokazywał b�dzie upływaj�cy czas – zmiany co godzin�. Wskazania 
okre�laj� czas pozostały do wł�czenia urz�dzenia. 
3. Aby wył�czy� odliczanie nale�y ponownie nacisn�� przycisk TIMER. funkcja wył�czania w okre�lonym 
czasie mo�e by� aktywowana tylko jednostka znajduje si� w stanie czuwania. 
 
 
 
 
Charakterystyka działania 
• Klimatyzator absorbuje energi� ciepln� z zewn�trz i przekazuje j� do wn�trza pomieszczenia tak, aby 

ogrza� powietrze w pomieszczeniu. Bazuj�c na tej zasadzie wydajno�� grzewcza b�dzie rosła lub 
spadała w zale�no�ci od zachowa
 temperatury zewn�trznej. 

• System rotacji ciepła jest w stanie w krótkim czasie podnie�� temperatur� pokojow�. 
• Gdy temperatura powietrza na zewn�trz jest bardzo niska, klimatyzator mo�e by� u�ywany razem z 

innymi urz�dzeniami grzewczymi. 

Tryby pracy  

Funkcja  timera 

Cechy trybu grzania 

PANEL STEROWANIA 
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Rozmra�anie 
• Gdy temperatura na zewn�trz jest bardzo niska a wilgotno�� wysoka, wymiennik ciepła jednostki 

wewn�trznej b�dzie oszroniał si�, co b�dzie miało negatywny wpływ na wydajno�� ciepln� pracy. W 
takiej sytuacji automatycznie uruchomi si� funkcja rozmra�ania a funkcja grzania zawiesi prac� na 5-10 
minut. 
Wentylatory jednostek wewn�trznej i zewn�trznej przestan� pracowa�. Wska	nik pracy (zielony) b�dzie 
migał. 
Podczas rozmra�ania jednostka zewn�trzna mo�e wydziela� par�, co jest spowodowane szybkim 
rozmra�aniem i nie stanowi o wadliwym działaniu.  
Funkcja grzania ponownie uruchomi si� po zako
czeniu rozmra�ania. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANEL STEROWANIA 
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Przed przyst�pieniem do konserwacji nale�y si� upewni�, czy klimatyzator odł�czony jest od 	ródła 
zasilania 
 
 
 
 

• Podczas czyszczenia urz�dzenie powinno by� 
odł�czone od pr�du 

• Aby oczy�ci� jednostk� z kurzu nale�y u�y� 
suchego włókna. 

• Do czyszczenia nie nale�y u�ywa� benzyny, 
olejów, �rodków �ciernych, itp. 

• Nale�y u�ywa� stosowanych w gospodarstwach 
domowych detergentów, aby usun�� odciski 
palców lub tłuste plamy. 

• Nie nale�y chlapa� jednostki wod� 
 

 
 

• Wentylator powinien by� czyszczony 2 razy do 
roku, aby działał wła�ciwie. W szczycie lata nie 
nale�y kierowa� �wiatła na jednostk�, aby nie 
gromadziły si� w jej pobli�u robaki ani owady. 

• Wlot/wylot powietrza z wentylatora jednostki nie 
powinien by� zblokowany, a filtr powrotu 
powietrza powinien by� czyszczony regularnie. 

• Muszla powinna by� czyszczona za pomoc� 
suchej tkaniny. Filtr powinien by� myty 
regularnie. Niedozwolona jest praca urz�dzenia 
bez filtra. 

  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CZYSZCZENIE 

PRZED SEZONEM PO SEZONIE 

• Nale�y sprawdzi� czy wyloty powietrza jednostek 
wewn�trznej i zewn�trznej nie s� zblokowane. 

• Pokrywa ochronna powinna zosta� zdj�ta.  

• Klimatyzator powinien by� odł�czony od �ródła 
zasilania. 

• Przed odł�czeniem wtyczki od �ródła zasilania 
nale�y upewni� si�, �e jednostka na pewno nie 
pracuje. 

 

• Nale�y sprawdzi� czy kabel zasilania i 
uziemienie s� we wła�ciwym stanie. 

 
• Nale�y dokona� konserwacji.  

• Nale�y sprawdzi� i upewni� si� czy wyst�puj� 
odpowiednie poł�czenia i czy nie ma blokad 
rurek drena�owych. 

• Nale�y si� upewni�, �e filtr umieszczony został z 
powrotem w odpowiednim miejscu. 

 
 
Je�eli jednostka pracuje bez zamontowanych filtrów, mog� si� 
do niej dosta� kurz oraz inne obiekty, co skutkowa� b�dzie 
nieprawidłow� prac� urz�dzenia. 

• Nale�y u�y� plastikowego pokrowca, aby 
zabezpieczy� jednostk� przed dostawaniem si� 
kurzu i brudu do niej. 

 

KONSERWACJA 
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Przed skontaktowaniem si� z serwisem nale�y zapozna� si� z poni�sz� tabel�. 
 

Problem Objaw Przyczyna Post�powanie 
Brak zasilania Ponownie nacisn�� przycisk 

ON/OFF po przywróceniu 
zasilania. 

Niepodł�czony kabel zasilania Podł�czy� przewód zasilania 

Wysadzony bezpiecznik  Wymieni� bezpiecznik 

Klimatyzator nie 
działa 

Przy naciskaniu 
przycisku ON/OFF 

klimatyzator nie 
uruchamia si� 

Przerywacz jest w pozycji 
wył�czenia 

Przeł�czy� przerywacz 

Niewła�ciwie ustawiona 
temperatura pokojowa 

Zmniejszy� lub zwi�kszy� 
ustawienia temperatury 

Kurz blokuj�cy filtr powietrza Oczy�ci� filtry powietrza 

Elementy blokuj�ce wlot lub 
wylot powietrza z jednostki 
wewn�trznej lub zewn�trzne 

Usun�� obiekty 

Z jednostki 
wydmuchiwane 

jest powietrze, ale 
nie jest ono ani 
ciepłe ani zimne 

Panel kontrolny 
wskazuje 
wła�ciwie 

Otwarte okno lub drzwi Zamkn�� okna lub drzwi 

 
Je�eli wy�ej wymienione problemy nie nikn� si� po dokonaniu sugerowanych rozwi�za� nale�y odł�czy� 
urz�dzenie od �ródła zasilania i skontaktowa� si� z autoryzowanym serwisem. 
 
 
 
 
 
 
W przypadku wyst�pienia poni�szych sytuacji nale�y natychmiast skontaktowa� si� z dystrybutorem: 

o Bezpiecznik lub przerywacz cz�sto wył�czaj� si�; 
o Przeł�cznik nie zał�cza si� wła�ciwie; 
o Podczas pracy urz�dzenia słyszalny jest nieprawidłowy hałas; 
o Je�eli po naci�ni�ciu przycisku ON obserwowalne jest nieprawidłowe działanie, a po 3 minutach od 

resortu nieprawidłowo�� nie zanika. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przypadki wymagaj�ce natychmiastowego skontaktowania si� z dystrybutorem 

DIAGNOZOWANIE NIEPRAWIDŁOWO�CI I NAPRAWA 
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UWAGA: Instalacja powinna zosta� wykonana przez profesjonalnych monta�ystów. 
 
 
  
 

• Urz�dzenie powinno by� zainstalowane w miejscu, z którego wydmuchiwane powietrze dotrze do ka�dego 
rogu pomieszczenia; 

• Nie powinno by� dost�pu powietrza z zewn�trz; 

• Wlot lub wylot powietrza jednostki nie powinien by� blokowany; 

• Nie powinno by� wpływu du�ych ilo�ci pary wodnej lub dymu; 

• Powinny nie wyst�powa� wycieki, gromadzenie si�, przepływ gazów łatwopalnych; 

• W s�siedztwie nie powinny znajdowa� si� urz�dzenia pod wysokim napi�ciem (spawarki podczas pracy, 
etc.); 

• Nale�y unika� miejsc, w których cz�sto stosuje si� kwasy, itp. 

• Nale�y unika� miejsc cz�stego stosowania �rodków chemicznych w sprayu (owadobójczych, etc.). 
 
(1) Jednostka powinna zosta� zamontowana w pozycji poziomej (rysunek 1); 
(2) Nale�y wybra� odpowiednie miejsce instalacji; 
(3) Nale�y silnie przymocowa� jednostk� do betonowej �ciany za pomoc� odpowiednich �rub; 
(4) Kanały doprowadzaj�ce i odprowadzaj�ce powietrze do i z jednostki powinny by� mocno zamocowane i 

uszczelnione ta�m� lub uszczelniaczem; 
(5) Kraty przez które doprowadzane jest powietrze powinny by� mocno zamocowane i uszczelnione ta�m� lub 

uszczelniaczem; 
(6) Krata powrotu powietrza powinna by� zakryta filtrem,  aby zabezpieczy� w��ownic� wyparnika przed 

zablokowaniem kurzem czy brudem;   
(7) Nale�y si� upewni�,  �e wloty i wyloty powietrza nie s� zablokowane jakimikolwiek obiektami. 
 
 

 

 
 
 

Model 
A. Długo�� 

rurek 
B. Ró�nica 
wysoko�ci 

Seria 2500~5100 10m max 5m max 

Seria 7000~17000w 20m max 5m max 

 
 
 
 
 
 
 

• Wy�ej znajdowa� mo�e si� jednostka wewn�trzna lub zewn�trzna, lecz ró�nica wysoko�ci nie mo�e by� 
wi�ksza ni� wymieniona w tabeli. 

• Nale�y unika� wyginania rurek jak, aby nie wyst�piło negatywne oddziaływanie na prac� jednostek. 
 

 

Wybór miejsca instalacji jednostki wewn�trznej 

Sufit 

Jednostka wewn�trzna 

Rys. 1 

Jednostka 
wewn�trzna 

 
Jednostka 
zewn�trzna 

INSTALACJA 

11 



SPOSÓB INSTALACJI 
 

1. Zamontowa� pr�t mocowania jak na rys. 4. 
2. Zaznaczy� poszyj� pr�tów, rurek chodz�cych, rurki drena�owej, przewodów zasilania i przewodu 

sterowania zdalnego. Mog� by� zamontowane wsporniki w zale�no�ci od rodzaju sufitu, jak na rys. 2. 
3. Wpasowa� podpórki, zał�czone do jednostki, do pr�ta mocowania, jak na rys. 3. 
4. Ostro�nie podnie�� jednostk�. Wło�y� pr�t do otworu podpórek, jak na rys. 4. 
5. Sprawdzi� pozycj� jednostki. Rurka drena�owa automatycznie b�dzie ni�ej ni� reszta kolektora skroplin. 
6. Zacisn�� nakr�tki na pr�tach mocuj�cych. 
 
 

 
 
 

ODPROWADZANIE SKROPLIN 
 

(1) Zamocowa� w dół w��a odprowadzaj�cego skropliny pod k�tem (1/50 do 1/100) tak, aby nie wyst�powały wzniesienia podczas 
przepływu. 

(2) W�� – (a) mi�kka rura winylowa- 22mm nominalny rozmiar rurki; (b) twardy ł�cznik winylowy 22 mm – nominalny rozmiar rurki. 
(3) Poł�czy� ł�cznik z w��em za pomoc� �rodka adhezyjnego, aby nie wyst�powały przecieki. 
(4) Je�eli w�� jest długi, nale�y zamontowa� wsporniki. 
(5) Z rurki nie powinno wydostawa� si� powietrze. 
(6) Nale�y izolowa� cieplnie wewn�trzn� cz��� w��a odprowadzaj�cego skropliny. 

 
 

 

 
 
 
 
 

Podkładka Nakr�tka 

Konstrukcja  
drewniana 

Podkładka Nakr�tka Pr�ty 
mocuj�ce Rys. 2 Mocowanie d�wigara 

drewnianego 

Nakr�tka 

Nakr�tka 

Podkładka 

Pr�t 

Rys. 4 Rys. 3 

Rys. 5 

Zdj�� za�lepk� 

W�� drena�owy 

W�� powinien by� umieszczony 
poni�ej tego poziomu 

Wzniesienie 

Wsporniki 

Ucieczka 
powietrza 

1,5 do 2 m 

INSTALACJA 
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• Miejsce instalacji powinno utrzyma� ci��ar jednostki oraz po monta�u w nim jednostka nie powinna 
wibrowa� ani hałasowa�. 

• Miejsce monta�u nie powinno by� bezpo�rednio wystawione na działanie deszczu lub �wiatła 
słonecznego, powinno za� posiada� dobr� wentylacj�. 

• D�wi�k wydobywaj�cy si� z pracuj�cej jednostki nie powinien zakłóca� spokoju s�siedztwa. 

• Nie nale�y montowa� jednostki do niemetalowej ramy. 

• Nie nale�y montowa� jednostki w miejscu wyst�powania przepływów, generowania si�, wycieków gazów 
łatwopalnych. 

• Nale�y zwróci� uwag� na prawidłowe odprowadzanie skroplin z kolektora podczas pracy. 

• Wylot powietrza nie powinien by� wystawiony na bezpo�rednie działanie wiatru. 

 
 
Szczegółowe okre�lenie ilo�ci przestrzeni wokół jednostki zewn�trznej 

 
1. Gdy nad jednostk� znajduj� si� obiekty. 

 

2. Gdy otwarty jest dost�p do frontu jednostki 
(wylot powietrza) 
 

 

3. Gdy przeszkody wyst�puj� tylko z przodu 
jednostki (wylot powietrza) 
 

 
Przestrze
 na konserwacj� 
Pokazana na rysunku poni�ej. Powinna si� 
takowa znajdowa� przed frontem jednostki. 

 
 
 

4. Gdy przed frontem jednostki i za ni� znajduj� si� obiekty, nie nale�y stosowa� podanych 
wymiarów. 
 

 

5. Gdy z ka�dej strony jednostki wyst�puj� 
przeszkody. 
Mimo, i� wyst�puje otwarta przestrze� nad 
jednostk�, instalacja nie powinna by� 
przeprowadzona, je�eli z ka�dej strony 
zlokalizowane s� obiekty „zamykaj�ce” 
jednostk�. 

 
 

 
• Jednostka powinna by� przetransportowana do miejsca instalacji w oryginalnym opakowaniu; 
• Ze wzgl�du na to, i� �rodek jednostki nie jest jej �rodkiem ci��ko�ci, nale�y szczególnie uwa�a� przy 

podnoszeniu jednostki za pomoc� pasów; 
• Podczas transportu jednostka zewn�trzna nie mo�e by� przechylona pod k�tem wi�kszym ni� 45 

stopnie (nie nale�y przechowywa� jednostki w pozycji poziomej). 
 
 
 
 
 

Wybór miejsca instalacji jednostki zewn�trznej 

Przestrze� na 
konserwacj� 

INSTALACJA 
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• Przy instalacji jednostki zewn�trznej nale�y �rub do odpowiedniego zamocowania. (nie s� zał�czone do 
zestawu). 

• Jednostka powinna by� zainstalowana silnie, aby przy mocnych podmuchach wiatru nie spadła. 

• Przy instalacji do betonowego podło�a nale�y odnie�� si� do rysunków poni�ej. 
 

 
 
 
Odległo�� mierzona od powierzchni podstawy do najbardziej oddalonej �ruby powinna wynie�� 25 mm. 
 
 
 
 

 
 
Uwaga: przy tego typu instalacji przestrze
 nad jednostkami nie powinna by� zamkni�ta 
 

 
 
Przy instalacji na dachu lub miejscu wystawionym na działanie silnego wiatru: 
Gdy jednostka ma by� instalowana na dachu lub w miejscu, w którego s�siedztwie nie ma innych budynków, 
wymaga si� unikania silnych powiewów wiatru bezpo�rednio do wylotu powietrza, aby uchroni� przed 
negatywnym wpływem na działanie chłodzenia lub grzania, ze wzgl�du na niewystarczaj�cy przepływ powietrza 
przez wymiennik ciepła jednostki zewn�trznej. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gł�boko�� 
monta�u 

Długo�� �rub mocuj�cych do 
podło�a 

Do zamocowania 
u�y� �rub M!10 (3/8 

cala) 

Preferowana jest wi�ksza 
szeroko�� 

Odległo�ci przy równoległej instalacji jednostek 

 

Gdy w okolicy znajduj� si� inne �ciany, wylot 
powietrza powinien by� skierowany do �ciany w 
odległo�ci minimum 500 mm 

 

Gdy na wylot powietrza ma wpływ silny wiatr, pozycja 
monta�u powinna by� zmieniona tak, aby wylot 
powietrza był pod k�tem prostym do kierunku wiatru.  

 

Kierunek 
wiatru 

Kierunek 
wiatru 

INSTALACJA 
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• W niektórych przypadkach konieczne jest zakupienie materiałów termoizolacyjnych o grubo�ci minimum 12mm i 

dobrych wła�ciwo�ciach wi�zki, aby zabezpieczy� si� przed kapaniem. 
• Gdy rurka drena�owa przechodzi przez przestrze� wewn�trz jednostki, nale�y dokona� odpowiednich pomiarów, 

aby zabezpieczy� przed kapaniem.  
• Rekomenduje si� u�ywanie rurek wyprodukowanych przez nasz� firm�. 
 
1. Wymiary rurki chłodzenia i rurki odprowadzania skroplin (�rednica zewn�trzna) 
W przypadku pojawienia si� konieczno�ci dokupienia rurek chłodzenia lub drena�owych, nale�y odnie�� si� do 
tabeli poni�ej (jednostka: mm). 
 

Składnik/Model 2500W 3200~5100W 7000~7500W 8800~17000W 

Rurka cieczy φ 6,35 (1/4”) φ 6,35 (1/4”)  φ 9,52 (3/8”) φ 12,7  Rurka 
chłodzenia Rurka gazu φ 9,52 (3/8”) φ 12,7 (1/2”) φ 15,88 (5/8”) φ 19,05  
Rurka odprowadzania skroplin Rurki PCV – VP-20 (�rednica zewn�trzna 26”) 

 
2. Instalacja rurek chłodzenia 
Kolejno�� przygotowania rurek 
1. Zawór blokuj�cy lub zawór kulkowy powinny by� w pocz�tkowej pozycji zamkni�cia. Odkr�ci� nakr�tki, wyj�� 
za�lepki oraz zatyczki z rurek jednostek wewn�trznej i zewn�trznej.; 

• Szybko dokona� poł�cze�. Je�eli rurki nie s� zamontowane tuz po przygotowaniu ich do monta�u, kurz, woda 
lub inne obiekty mog� dostawa� si� do nich, co pó�niej mo�e spowodowa� powstanie problemów. 

• Przed dokr�ceniem nakr�tek, nale�y nało�y� na ko�cówki pomi�dzy rurk� a ł�cznikiem cienk� warstw� 
substancji przeciw zamarzaniu. 

• Po dokonaniu poł�cze�, nale�y docisn�� ł�czenie dwoma kluczami. Odpowiednie warto�ci sił zawarte zostały w 
tabeli poni�ej: 

 
Siła w zale�no�ci od u�ytego klucza. 
Zewn�trzna �rednica 
miedzianej rurki (mm) 

Siła dynamometryczna 
(kg/cm) 

φ 6,35 145-175 

φ 9,52 350-420 

φ 12,7 550-600 

φ 15,88 750-800 

φ 19,05 1000-1400 

  
2. Dokona� poł�cze� jedno po drugim dopóki cały system rurek chłodzenia nie zostanie wykonany. 
Po poł�czeniu nale�y dokona� sprawdzenia szczelno�ci za pomoc� wody z mydłem lub specjalnego urz�dzenia,  
3. Do pozbycia si� powietrza z rurek nale�y u�y� pompy pró�niowej lub czynnika chłodz�cego (powinno by� to 
wykonane przez profesjonalistów). 
UWAGA: 
Sposób usuwania powietrza powinien by� uzale�niony od rodzaju czynnika chłodz�cego (wskazany na płytce 
znamionowej) w systemie. 
R22: Je�eli długo�� rurki nie przekracza  5m, nale�y u�y� czynnika chłodz�cego wewn�trz jednostki, aby usun�� 
powietrze. Gdy długo�� rurek jest wi�ksza ni� 5m, nale�y u�y� pompy pró�niowej lub butli z chłodziwem. 
R407C/R410A: Nale�y u�y� pompy pró�niowej (specjalna dla R407C/R410A) lub butli z czynnikiem chłodz�cym. 
Instalacja powinna by� wykonana przez profesjonalnych techników. 
4. Po wykonaniu powy�szych procedur nale�y przekr�ci� zawory do pozycji otwartej. 
A: ł�cznik B: rurka odprowadzania skroplin, C: kabel zasilania, D: ta�ma 
 
3. Diagram instalacji systemu rurek chłodzenia jednostki zewn�trznej 

• Do izolacji termicznej poł�cze� kielichowych rurek chłodz�cych z zewn�trz 
 nale�y u�y� wi�zek termoizolacyjnych (izolacji rurowej),  

• Przy ł�czeniu rurek nale�y posługiwa� si� lutowaniem beztlenowym. 

Instalacja rurek chłodzenia i odprowadzania skroplin 
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SERIA 7500W 
 
 
 

 
 
4. Dostosowanie poziomu czynnika chłodz�cego 
 
Gdy długo�� rurek nie jest wi�ksza ni� 7m, nie ma potrzeby dodawania czynnika chłodz�cego. Gdy długo�� 
przekracza 7m, nale�y doda� czynnika zgodnie ze wskazaniami w tabeli poni�ej: 
 

Model 
Maksymalna dopuszczalna 

Długo�� (m) 
Dodatkowa ilo�� 

czynnika chłodz�cego (kg) 
2500-5100W <10 0,02 na ka�dy dodatkowy metr długo�ci 

7000-17000W <20 0,03 na ka�dy dodatkowy metr długo�ci 

  
5. Istotne czynniki przy instalacji systemu odprowadzania skroplin w jednostce zewn�trznej. 
Podczas grzania mo�e kapa� woda z otworów w podstawie jednostki zewn�trzne. Nale�y wzi�� to pod uwag� 
podczas monta�u tak, aby unikn�� wpływu kropel wody na otoczenie. 
 
 
 
 

• Instalacja prowadz�ca z �ródła zasilania powinna by� wyposa�ona w przerywacz w przypadku skoku 
napi�cia. 

• Przed przyst�pieniem do instalacji nale�y si� upewni�, �e u�ywane kable oraz napi�cie s� odpowiednie 
dla danego modelu. 

• Poł�czenia kabli powinny by� wykonane zgodnie ze specyfikacj� na schematach. Przewody powinny by� 
silnie przymocowane, aby nie uległy obluzowaniu. 

• Nale�y uwa�nie sprawdzi� kody przewodów przed podł�czeniem do zacisków. Zarówno jednostka 
wewn�trzna jak i zewn�trzna posiadaj� takie kody – przewody nale�y ł�czy� odpowiednio z numerami na 
zaciskach. 

• Zaciski jednostki wewn�trznej i zewn�trznej nie powinny by� podł�czane do �ródła zasilania o napi�ciu 
220V, gdy� mo�e to spowodowa� pojawienie si� niebezpiecze�stwa lub nieprawidłowo�ci pracy.  

 
  
 
 

• Poł�czenia kabli zasilania (prosz� silnie przymocowa� kable do zacisków) 
1. Odkr�ci� �rubki mocuj�ce na skrzynce elektrycznej i j� zdj��. 
2. Podł�czy� kable zasilania i sterowania. 
3. Zacisn�� przymocowane kable. 
4. Silnie przymocowa� kabel uziemienia. 
5. Kable nie powinny dotyka� rurek, jako, �e mog� pojawi� si� krople – prosz� to uwzgl�dni� przy ich 

ł�czeniu.   

 
 

1. Kierunek  wyj�� rurek (z 4 stron) 2. Zdj�� płytk� konserwacji i osłon� 
ochronn� (odkr�ci� po 2 �ruby) 

Po podł�czeniu, nie nale�y zgina� ani 
naciska� rurek miedzianych. Do 
poł�czenia powinny zosta� u�yte 2 
klucze – k�t zgi�cia 100-150 stopni) 

* Gdy dodatkowa ilo�� 
czynnika chłodz�cego została 
dolana nale�y u�y� zaworu 
niskiego ci�nienia jednostki 

�

PODŁ�CZANIE KABLI ZASILANIA 

PODŁ�CZANIE KABLI ZASILANIA JEDNOSTKI WEWNETRZNEJ 

Płytka 
znamionowa 

Rurki tylne 

Pokrywa 
ochronna 

Rurka tylna 

Rurka dolna 

Rurka przednia 

Kierunek 
zdejmowania 
płytki 
konserwacji 

Płytka 
znamionowa 

Zawór 
kontrolny 

Rurka termoizolacyjna 

K�t zgi�cia 
100-150 
stopni 

Odkr�ci� 
�rubki Pokrywa 

ochronna 
rurek 
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PODŁ�CZANIE KABLI JEDNOSTKI ZEWN�TRZNEJ 

Seria 2500-5100W 
 

• Mocno przytwierdzi� �rubki na zaciskach 
1. Odkr�ci� �rubki płytki znamionowej i zdj�� płytk�. 
2. Odkr�ci� �rubki na klamry zaciskowej kabla i poluzowa� j�. 
3. Podł�czy� przewody zasilania i sterowania. 

4. Zamocowa� klamr�, przytwierdzi� kable i z powrotem płytk� 

znamionow�. 
 

 

Seria 7000-17000W 
 
1. Zdj�� płytk� znamionow� 

 
 
3. Przy podł�czeniu przewodów od strony tylnej nale�y 
u�y� zał�czonej płytki mocuj�cej.  

 
 

 

 
 
2. Wypchn�� otwory na rurki tylne i na przewody. 

 
 
 

4. Po podł�czeniu rurek i przewodów nale�y umie�ci� piank� 
zał�czon� do zestawu pomi�dzy pokryw� ochronn� rurek a 
cz��ciami urz�dzenia, jak pokazano poni�ej.   

 

Uwaga: 
• Przy podł�czaniu przewodów nale�y wzi�� pod uwag� warunki �rodowiskowe (takie jak: temperatura otoczenia, 

wystawienie na bezpo�rednie działanie �wiatła słonecznego). 

• Specyfikacja przewodu zasilania odnosi si� do minimalnych warto�ci metalowego rdzenia. Bior�c pod uwag� straty 
napi�cia, przewód główny kabla zasilania musi by� 1 rozmiar wi�kszy ni� w specyfikacji. 

• Przewód uziemienia musi by� podł�czony do jednostki wewn�trznej i zewn�trznej. 

• Poło�enie kabli zasilania powinno by� wykonane przez wykwalifikowanych elektryków i odpowiada� 
zasadom/standardom ustalonym przez lokalne władze. 

• Je�eli kabel zasilania jest uszkodzony, nale�y skontaktowa� si� z dealerem lub autoryzowanym sklepem celem 
wymiany na nowy 

CZYNNO�CI KO�COWE 

1. Nale�y u�y� rurki termo-skurczalnej do zaizolowania poł�cze� oraz owin�� �ci�le ta�m� etylenow�. 
2. Przymocowa� owini�te rurki do �ciany zewn�trznej za pomoc� klamer. 
3. Wypełni� przestrze� pozostał� w �cianie dookoła rurek tak, aby nie dostawała si� woda. 

 

Kabel zasilania, 
klamra 

�rubka 
 

Pokrywa 

Rurka tylna 
Prawe przewody 

Otwory do 
wypchania 

Pokrywa 
ochronna 
rurek 

Płyta konserwacji

Zaciski 
jednostki zew. 

Zaciski �ródła 
zasilania 

Przymocowa� 
poł�czenia 
klamrami 

Pokrywa 
ochronna rurek 

Zaciski ł�cz�ce 

Płyta 
konserwacji

Płytka 
mocuj�ca kable 

Pokrywa 
ochronna rurek 

Bloczki 
piankowe
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