
Jednostka wewnętrzna CMV DC Inverter 
Instalacja i instrukcja obsługi 



Stosowane modele: 

Wygląd zewnętrzny Moc chłodnicza Wygląd zewnętrzny Moc chłodnicza 

Kompaktowy cztero-kierunkowy 
moduł kasety 

2200W 
2800W 
3600W 
4500W 

Cztero-kierunkowy moduł kasety 

5600W 
7100W 
8000W 
9000W 
10000W 
11200W 
12500W 
14000W 
16000W 

Jednostka kanałowa (niski spręż) 
2200W 
2800W 
3200W 
3600W 
4500W 
5600W 
7100W 

Jednostka kanałowa (średni spręż) 

7100W 
8000W 
9000W 
10000W 
12000W 
15000W 

Jednostka kanałowa (wysoki spręż) 

7100W 
8000W 
9000W 
10000W 
12000W 
15000W 

Jednostka kanałowa (wysoki spręż) 

20000W 
25000W 
28000W 

Podsufitowo-przypodłogowy 

4500W 
5600W 
7100W 
8000W 
9000W 
11200W 
14000W 
16000W 

Jednostka naścienna 

2200W 
2800W 
3600W 
4500W 
5100W 
5600W 
7100W 



Dziękujemy za wybór produktów naszej firmy! 

Urządzenia klimatyzacyjne są wartościowymi produktami. W celu ochrony Twoich 
uzasadnionych praw i interesów upewnij się, że klimatyzator został zainstalowany przez 
profesjonalnych instalatorów. Niniejsza instrukcja jest wersją uniwersalną przeznaczoną dla 
systemów klimatyzacyjnych produkowanych przez naszą firmę. Ten który wybrałeś może się trochę 
różnić wyglądem od opisanych w instrukcji. Jednak różnice te nie będą miały żadnego wpływu na 
funkcjonowanie oraz użytkowanie systemu. 

Proszę o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed uruchomieniem systemu 
i sprawdzenie czy model jest  identyczny z zakupionym, zachowaj instrukcję,  pozostawiając ją  w 
miejscu umożliwiającym skorzystanie z niej w razie potrzeby. 

Uzupełnienie instrukcji obsługi: 

Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) 
o ograniczonych zdolnościach ruchowych, postrzegania lub umysłowych, a także osoby nie
posiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że osoba odpowiedzialna za ich 
bezpieczeństwo udzieliła odpowiedniego instruktażu w zakresie obsługi urządzenia. Należy zwracać 
uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem. Urządzenie musi być zainstalowane zgodnie 
z krajowymi przepisami i normami. 

Spis treści 
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1. Instrukcja bezpieczeństwa 

1. Przed rozpoczęciem użytkowania, proszę dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi.

2. Szczególną uwagę należy zwrócić na znaczenie dwóch poniższych symboli:

Ostrzeżenie: Oznacza to, że operacja ta może spowodować poważne szkody lub straty. 

Uwaga: Oznacza to, że operacja ta może spowodować szkody osobiste oraz szkody majątkowe.

Proszę uważnie czytać etykiety. Jeśli jakakolwiek anomalie zostaną zauważone, takie jak 
nieprawidłowe dźwięki, zapach, dym, wzrost temperatury lub pożar, należy natychmiast odciąć 
zasilanie i skontaktować się z instalatorem lub sprzedawcą, ale nie należy próbować 
nieautoryzowanej naprawy. Jeśli to konieczne, należy natychmiast skontaktować się z lokalnymi 
jednostkami straży pożarnej i ratownictwa. 

Prawidłowa utylizacja produktu 

Oznaczenie to wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać z innymi 
odpadami gospodarstwa domowego w całej UE. Aby uniknąć szkodliwego 
wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego 
usuwania odpadów, stosuje się recykling, który promuje ponowne użycie 
zasobów materialnych. Aby prawidłowo utylizować zużyte urządzenia, 
należy korzystać z systemów zbierania i przetwarzania lub skontaktować się 
z punktem sprzedaży detalicznej, w którym produkt został zakupiony. Mogą 
oni poddać ten produkt bezpiecznemu recykling'owi. 

• Przed instalacją sprawdź czy wszystkie źródła energii spełniają wymagania podane na
tabliczce znamionowej oraz upewnij się co do bezpieczeństwa zasilania.

• Przed użyciem, sprawdź i potwierdź, czy przewody elektryczne, przewody spustowe i rury są
poprawnie połączone w celu zapobiegania wyciekom wody i czynnika chłodniczego,
porażenia prądem, pożaru lub innych wypadków.

• Gniazdko zasilania musi być wyposażone w przewód uziemienia, aby zapewnić
klimatyzatorowi odpowiednie uziemienie i uniknięcie porażenia prądem. Uziemienia nie wolno 
podłączać do rur gazowych, rur wodnych, piorunochronów i przewodów telefonicznych.

• Nigdy nie wyłączać klimatyzatora zaraz po jego uruchomieniu. Należy odczekać przynajmniej 5
minut, w innym wypadku może zostać uszkodzona sprężarka.

• Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsługiwać klimatyzatora.
• Nigdy nie uruchamiaj klimatyzatora mokrymi rękami.
• Podczas czyszczenia klimatyzatora lub wymiany filtra powietrza, należy zacząć od odcięcia

jego zasilania.
• Nigdy nie stawaj na klimatyzatorze oraz nie umieszczaj żadnych przedmiotów na nim.
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1. Instrukcja bezpieczeństwa 

OSTRZEŻENIE !  

• Klimatyzator  powinien  być  zamontowany  przez  profesjonalnego  instalatora.  Niewłaściwa
instalacja może spowodować wycieki wody, porażenie prądem elektrycznym, pożar oraz
inne zdarzenia losowe.

• Nigdy nie umieszczaj innych przedmiotów do wlocie i wylocie powietrza.
• Klimatyzator musi być właściwie zasilony z odpowiednim zabezpieczeniem. Nigdy nie używać

drutu miedzianego do wymiany bezpiecznika, w celu uniknięcia awarii lub pożaru.
• Klimatyzator posiada swój przewód uziemienia połączony ze źródłem zasilania.
• W celu uniknięcia uszkodzeń lub porażenia prądem, nie przepłukiwać klimatyzatora wodą

podczas czyszczenia.
• Wlot i wylot jednostek wewnętrznych oraz zewnętrznych nie może być zablokowany, aby nie

wpływać na wydajność klimatyzatora i zapobiegać awarii.
• Jeśli klimatyzator jest bezczynny przez długi okres czasu, odłącz zasilanie dla

bezpieczeństwa i oszczędności energii.
• Jeżeli klimatyzator był nieużywany przez długi czas, przed ponownym uruchomieniem

należy dokładnie sprawdzić urządzenie oraz źródło zasilania. Jeżeli jest uszkodzone lub
konieczna jest ich wymiana z innych przyczyn, należy skontaktować się z instalatorem.
Próba samodzielnej naprawy urządzenia może doprowadzić do porażenia prądem
elektrycznym, przegrzania, pożaru lub innych zdarzeń losowych.

• Nigdy nie umieszczaj pojemników z wodą na klimatyzatorze, w celu uniknięcia porażenia
prądem.

• Po długotrwałym stosowaniu , należy sprawdzić, czy akcesoria montażowe są uszkodzone.
• Jeśli masz mokre ręce, nie dotykaj klimatyzatora. Takie działanie może spowodować

porażenie prądem.
• Podczas naprawy, należy niezwłocznie odłączyć klimatyzator od zasilania.
• Nie wolno używać innych bezpieczników niż tych podanych w instrukcji. Nigdy nie używaj

drutu żelaznego oraz miedzianego, w celu uniknięcia uszkodzeń, pożaru lub innych skutków
awarii. Do zasilania klimatyzatorów stosować oddzielne obwody zasilania.

1-1 Elektryczne wymagania bezpieczeństwa 

1) Instalacja elektryczna musi być wykonana przez wykwalifikowanych elektryków.

2) Przewody elektryczne muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa.

3) Klimatyzator musi być odpowiednio uziemiony.

4) Klimatyzator musi być wyposażony w oddzielne zasilanie zgodnie z znamionową wartością.
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2. Nazwy i funkcje poszczególnych części klimatyzatora

2-1 Cztero-kierunkowy moduł kasety 

Rysunek 2.1 

2-2 Jednostka kanałowa (wysoki spręż) 

Wlot powietrza 

Wylot powietrza 

Wylot powietrza 

Rysunek 2.2 

3 

Wylot powietrza

Filtr powietrza

Wlot powietrza

Rurka odprowadzająca 
wodę

Łopatki kierunkowe 
nawiewu powietrza

Rurka chłodzenia
Przewód łączący 
uziemienie

Wbudowane urządzenie 
odprowadzające wodę 
gromadzącą się podczas 
chłodzenia (pompka)



2. Nazwy i funkcje poszczególnych części klimatyzatora
2-3 Jednostka kanałowa (średni spręż) 

Rysunek 2.3 

2-4 Jednostka kanałowa (niski spręż) 

Wlot powietrza 

Zawiesia do mocowania urządzenia 

Skrzynka z automatyką 

Wylot powietrza 

Rurka odprowadzająca skropliny 

Rura z gazem Rura z cieczą 

Rysunek 2.4 
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Wylot
powietrza

Wlot
powietrza

Rurka odprowadzająca skropliny

Rura z cieczą

Rura z gazem

Skrzynka z automatyką

Zawiesia do mocowania urządzenia



2. Nazwy i funkcje poszczególnych części klimatyzatora
2-5 Jednostka naścienna 

Wlot powietrza 

Wyświetlacz funkcji 

Żaluzja kierunkowa (góra/dół) 

Żaluzja kierunkowa (prawo/lewo) Rurka drenażowa 

Połączenie przewodów chłodzenia. 
Przewód instalacji elektrycznej 

Przewód zasilania 

Rysunek 2.5 

2-6 Przysufitowo-przypodłogowy 

Rurka drenażowa 

Wylot powietrza Panel kontrolny Wlot powietrza Kratka wlotu powietrza 

Rury chłodnicze

Rysunek 2.6 
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3. Instrukcja obsługi

6 

3-1 Korzystanie z pilota zdalnego sterowania 
Jednostki wewnętrzne ścienne (standard), podsufitowe (standard), kasetonowe (standard) 

i kanałowe (opcjonalnie) posiadają uniwersalnego pilota zdalnego sterowania opisanego poniżej. 
Przyciski: "Swing", "High wind", "Lamp" and "Purifier" znajdują się w specjalnych 

modelach jednostek wewnętrznych. 

 Nie kładź pilota w pobliżu źródeł ciepła, takich jak mata elektryczna lub piec grzewczy.
 Nie kładź pilota w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni

słonecznych.
 Pilot upadając na ziemię może zostać uszkodzony.
 Pomiędzy odbiornikiem sygnału a pilotem nie może znajdować się żadna przeszkoda,

gdyż grozi to zakłóceniem sygnału.
 Nie rozpryskuj płynów ani wody w pobliżu pilota.

   !   UWAGA



3. Instrukcja obsługi
UWAGA: Jeśli pilot nie działa, należy wymienić baterie na nowe i spróbować ponownie, jeśli to 
zawiedzie, proszę skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym instalatorem. 

1. Wygląd pilota może nieco odbiegać od rzeczywistości, rysunek ma charakter poglądowy.
2. Przyciski LAMP i CLEAN są aktywne tylko w specjalnych wersjach klimatyzatorów, w wersjach

standardowych są nieaktywne.
3. Przycisk  AIR FLOW jest aktywny jako opcja tylko w modelach z trzykierunkowym nawiewem

powietrza.
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AUTO

ON
OFF

COOL
DRY
HEAT
FAN

SLEEP
LAMP
TURBO
CLEAN
HOLD

MODE TEMP

ON/OFF

przycisk SLEEP 
Uruchamia funkcję uśpieniaprzycisk TURBO

Wskaźnik funkcji TIMER

Wskaźnik temperatury

przycisk ON/OFF 

SWING wskaźnik
Wskazuje tryb nastaw kierunku powietrza

FAN SPEED  wskaźnik

Wskazuje nastawioną prędkość wentylatora

SLEEP wskaźnik
Wskaźnik świeci się gdy tryb uśp ienia jest włączony

Tryb pracy
Wskazuje wybrany tryb pracy

SWING

TIMER HOLDHOLD         SLEEP

FAN SPEED

LAMP CLEAN

TURBO wskaźnik
Wskaźnik świeci się gdy włączona  jest funkcja TURBO

SET TEMPERATURE przycisk
Ustawianie temperatury w pomieszczeniu

TURBO

Wskaźnik blokady pilota

AIR FLOW

przycisk SWING 
Przycisk włączanie
i wyłączania klimatyzatora

przycisk TIMER   
Przycisk programuje włączenie 
i wyłaczenie klimatyzatora
o ustawionej godizni

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

Przycisk zmienia tryb kierunku powietrza 
naturalny-wachlowanie-skupiony

AIR FLOW  (opcjonalnie)
Przycisk służy do ustawienia
kierunku nawiewu powietrza

przycisk CLEAN 
Włącza i wyłącza funkcję 
czyszczenia.

Zmiana trybu pracy
Auto, Chłodzenie, Osuszanie, 
Ogrzewanie, Wentylacja

przycisk FAN SPEED   
Zmienia prędkość wentylatora

przycisk LAMP  
Włącza i wyłącza podświetlenie. przycisk HOLD

Przycisk służy do blokowanie lub 
odblokowywania klawiszy pilota. 

TYP 1



3. Instrukcja obsługi
1. OBSŁUGA W POSZCZEGÓLNYCH TRYBACH

1) Skierować pilota zdalnego sterowania w kierunku klimatyzatora, nacisnąć przycisk
ON/OFF, wybrać jeden z trybów pracy: AUTO (automatyczny), COOL (Chłodzenie), DRY
(osuszanie), HEAT (Grzanie) lub FAN (wentylator).

2) Naciskając przyciski SET TEMPERATURE nastawić żądaną temperaturę powietrza w
pomieszczeniu. Możliwy zakres nastaw: 16°C – 32°C.

3) Naciskając przycisk FAN SPEED wybrać żądaną intensywność nawiewu powietrza LOW
(niski) wskaźnik     MED. (średni) wskaźnik       HI (wysoki)       wskaźnik AUTO
(automatyczny)  wskaźnik             miga.

4) Naciskając przycisk SWING wybrać kierunek nawiewu góra/dół: naturalny nawiew
(wskaźnik ); wachlowanie (wskaźnik miga);  zmienny nawiew (wskaźnik ) 

2. FUNKCJA TURBO

Nacisnąć przycisk TURBO podczas pracy w trybie COOL lub HEAT.
Prędkość wentylatora zostanie automatycznie przestawiona na najwyższy poziom.
W czasie pracy klimatyzatora w trybie TURBO prędkość wentylatora nie może być zmieniona.
Ponowne naciśnięcie przycisku TURBO anuluje tą funkcję.

3. USTAWIENIE KIERUNKU PRAWO/LEWO

Metoda 1: Manualna
Nastawić kierunek nawiewu powietrza poprzez ręczne przesunięcie
żaluzji pionowych.
Metoda 2: Automatyczna (w modelach 3D)
Nastawienie kierunku nawiewu powietrza przy pomocy pilota,
naciskając przycisk AIR FLOW. Żaluzje pionowe poruszają się prawo/lewo rozprowadzając
równomiernie powietrze po pomieszczeniu.

4. FUNKCJA TIMER

Nastawianie momentu wyłączenia klimatyzatora
Nastawić czas do wyłączenia, po jego upływie klimatyzator zostanie automatycznie wyłączony
1) Podczas pracy klimatyzatora nacisnąć przycisk TIMER, zostanie wyświetlony czas

pozostający do automatycznego wyłączenia.
2) Kolejne naciskanie przycisku TIMER powoduje zmianę ustawionego czasu, do 24h.
Każdorazowe naciśnięcie zmienia czas w sekwencji 1-2-3-...-24-anulowanie (brak). 
3) W trakcie aktywnej funkcji TIMER na wyświetlaczu będzie odliczany czas do momentu

wyłączenia co jedną godzinę. 
Nastawianie momentu włączenia klimatyzatora 
Nastawić czas do włączenia, po jego upływie klimatyzator zostanie automatycznie włączony. 
1) Gdy klimatyzator jest wyłączony nacisnąć przycisk TIMER, zostanie wyświetlony czas

pozostający do automatycznego włączenia. 
2) Kolejne naciskanie przycisku TIMER powoduje zmianę ustawionego czasu, do 24h.
Każdorazowe naciśnięcie zmienia czas w sekwencji 1-2-3-...-24-anulowanie (brak). 
3) W trakcie aktywnej funkcji TIMER na wyświetlaczu będzie odliczany czas do momentu

włączenia co jedną godzinę. 
Anulowanie funkcji TIMER 
Gdy na wyświetlaczu widnieje wskazanie 24 h, wówczas kolejne naciśnięcie przycisku TIMER 
anuluje tą funkcję. 
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3. Instrukcja obsługi

5. FUNKCJA SLEEP
Używać tej funkcji gdy idzie się spać, podczas pracy umysłowej, itp..
Nacisnąć przycisk SLEEP, klimatyzator zmniejszy obroty i obniży poziom dźwięku. Ponowne naciśnięcie
przycisku SLEEP anuluje tą funkcję.
Uwaga:
1) Podczas aktywnej funkcji SLE klimatyzator obniża swoją wydajność aż do momentu, gdy temperatura

w pomieszczeniu będzie za wysoka.
2) Podczas pracy w funkcji chłodzenia, klimatyzator nie chłodzi do momentu, gdy temperatura

w pomieszczeniu nie wzrośnie o 2°C w stosunku do nastawy.
3) Podczas pracy w funkcji ogrzewania, klimatyzator nie grzeje do momentu, gdy temperatura

w pomieszczeniu nie spadnie o 5°C w stosunku do nastawy.

6. WYMIANA BATERII
1) Gdy sygnał z pilota zdalnego sterowania jest słaby

i klimatyzator nie otrzymuje odpowiedniego sygnału lub gdy
wskazania na wyświetlaczu są słabo widoczne należy odsunąć tylną
pokrywę pilota i wymienić baterie.

2) Umieścić baterie we właściwym kierunku, według wskazań +/-.
3) Wymieniane baterie muszą być tego samego typu.
4) Jeżeli pilot nie będzie używany przez dłuższy cz należy wyjąć baterie

aby uniknąć ich rozładowania lub uszkodzenia pilota.
5) Jeżeli wyświetlacz pilota będzie pokazywał błąd wskazania należy

wyjąć baterie aby zresetować pilota.
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3. Instrukcja obsługi

Widok pilota zdalnego sterowania 
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3. Instrukcja obsługi

Opis funkcji 

Pilot zdalnego sterowania posiada wyświetlacz LCD z dwudziestoma wskaźnikami. 
Po włączeniu pilota pierwszy raz, na wyświetlaczu LCD pojawią się wszystkie wskazania, w polu 

temperatury zostanie wyświetlony kod modelu a następnie pilot przejdzie w tryb czuwania i wyświetli godzinę 
0:00. 

Aby uruchomić pilota należy wcisnąć przycisk ON/OFF. Pilot wyświetli domyślne ustawienia: tryb auto, 
tryb auto siły nawiewu, funkcję wachlowania, ustawioną temperaturę na 25 oC. 

Po naciśnięciu przycisku “Mode” można wybrać tryb pracy w sekwencji: "Auto → Chłodzenie → 
Osuszanie → Ogrzewanie → Wentylacja → Auto". Gdy pilot jest wyłączony, aktywne są tylko przyciski 
“ON/OFF”, “timer”, “hold” (blokada), “clock” (zegar), pozostałe przyciski są nieaktywne. 

Ustawienia temperatury, regulacja siły nawiewu, żaluzji, kierunku nawiewu i funkcji “timer” pokazują się na 
wyświetlaczu LCD zgodnie z opisem poniżej: 
1) Wskaźnik temperatury：

wskazania temperatury w zakresie od 16 ℃ do 32 ℃ lub od 61 ℉ do 90 ℉ 
2) Wskaźnik prędkości wentylatora：

niska prędkość， średnia prędkość， wysoka prędkość 

3) Wskaźnik wachlowania：

brak wachlowania， wachlowanie tam i z powrotem， brak wachlowania 

4) Wskaźnik kierunku nawiewu：
stały nawiew， nawiew tam i z powrotem， stały nawiew 

5) Wskaźnik włączonego “timera”：
funkcja czasowego automatycznego włączenia jest aktywna. 

W yświetlacz wskazuje ustawienia od 0 do 24 godzin w formacie 

6) Wskaźnik wyłączonego：
funkcja czasowego automatycznego wyłączenia jest aktywna. 

W yświetlacz wskazuje ustawienia od 0 do 24 godzin w formacie 

7) Wskaźnik adresowania (tylko VRF)： pozycja jednostki lub adres zapytania

12 



3. Instrukcja obsługi

Opis klawiszy funkcyjnych 

Klawisz ON/OFF 
1) Naciskanie tego przycisku powoduje włączanie i wyłączanie klimatyzatora w sekwencji:

ON (włączony) → OFF (wyłączony) → ON (włączony) 
2) Jeśli pilot jest włączany pierwszy raz, ustawione są domyślne parametry (temperatura  25℃,

tryb   pracy,   siła   nawiewu   I   wachlowanie   pozostają   w  trybie automatycznym, nie 
aktywne są funkcje TURBO, SLEEP, TIMER I HOLD). 

3) Jeśli pilot jest włączany po uprzednim wyłączeniu, zostają przyjęte I zapamiętane ustawienia z
przed wyłączenia. Kasują się jedynie ustawienia funkcji SLEEP, TURBO I TIMER. 

Klawisz MODE 
Naciskanie tego przycisku powoduje zmianę trybu pracy klimatyzatora w sekwencji: 

AUTOMATYCZNY→CHŁODZENIE→OSUSZANIE→OGRZEWANIE 
→WENTYLACJA→AUTOMATYCZNY 

Klawisz ▼ 
1) Ustawienie  temperatury ： każdorazowe  naciśnięcie  powoduje  zmniejszenie  nastawianej

temperatury o 1 ℃ w zakresie: 32℃→ 31℃→ ... → 17 ℃→ 16 ℃ (W funkcji OSUSZANIE, 
WENTYLACJA I AUTOMATYCZNEJ naciskanie klawisza ▼ nie powoduje zmiany 
temperatury. 

2) W przypadku nastawiania zegara lub timera przycisk ten służy do zmiany godziny.
3) Naciśnięcie I przytrzymanie tego przycisku powoduje ciągłą zmianę nastawianej temperatury.

Klawisz ▲ 
1) Ustawienie temperatury: każdorazowe naciśnięcie powoduje  zwiększenie nastawionej

temperatury o 1℃ w zakresie: 16℃→17℃→…→31℃→32℃ lub 61℉→62℉→…→89℉→90℉ 
(W funkcji OSUSZANIE, WENTYLACJA I AUTOMATYCZNEJ naciskanie klawisza ▲nie powoduje 
zmiany temperatury) 

2) W przypadku nastawienia zegara lub timera przycisk ten służy do zmiany godziny.
3) Naciśnięcie I przytrzymanie tego przycisku powoduje ciągłą zmianę nastawianej temperatury.

Klawisz SWING 
1) W funkcji osuszania nawiew jest stały i nie można go zmienić.
2) W   pozostałych   trybach   naciskanie   tego   przycisku   powoduje   zmianę   w   sekwencji:

wachlowanie → stały nawiew → naturalny nawiew → wachlowanie.
Klawisz AIR FLOW 

1) Domyślnie ustawiony jest tryb wachlowania. Każdorazowe naciśnięcie tego przycisku
powoduje zmianę sekwencji: WACHLOWANIE → STOP → WACHLOWANIE. 

Klawisz FAN SPEED 
1) Intensywność nawiewu jest domyślnie ustawiona w funkcji automatycznej. W trybie osuszania

intensywność nawiewu jest domyślnie ustawiona jako niska I nie może być zmienna. 
2) W  pozostałych trybach pracy intensywność nawiewu może być zmieniana w sekwencji:

automatyczny → wysoka prędkość → średnia prędkość → niska prędkość → automatyczny. 
Klawisz TIMER ON 

1) Tryb podstawowy: gdy pilot jest w stanie OFF (wyłączony) naciśnięcie tego przycisku
powoduje ustawienie momentu włączenia klimatyzatora w przedziale od 0 do 24h. 

2) Tryb rozszerzony: włączyć pilota w momencie nastawiania momentu włączenia timera,
ustawić godzinę w zakresie od 00:00 do 23:59. Jeśli ustawiona godzina włączenia i 
wyłączenia jest identyczna wówczas automatycznie zostanie dodana jedna godzina do czasu 
włączenia. 

3) Jeśli nastawiony jest czas automatycznego włączenia i wyłączenia klimatyzatora to zostanie
zrealizowana ta funkcja, która nastąpi jako pierwsza w stosunku do aktualnego czasu. 

4) Ustawienia zostaną zaakceptowane po 3 sekundowej bezczynności.
Klawisz TIMER OFF 

1) Tryb podstawowy: gdy pilot jest w stanie ON (włączony) naciskanie przycisku powoduje
ustawienie momentu wyłączenia klimatyzatora w przedziale od 0 do 24 h. 

2) Tryb rozszerzony: wyłączyć pilota w momencie nastawiania momentu wyłączenia timera,
ustawić godzinę w zakresie od 00:00 do 23:59. Jeśli ustawiona godzina włączenia 
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i wyłączenia jest identyczna wówczas automatycznie zostanie dodana jedna godzina do czasu. 

3) Jeśli nastawiony jest czas automatycznego włączenia I wyłączenia klimatyzatora zostanie
zrealizowana ta funkcja, która nastąpi jako pierwsza w stosunku do aktualnego czasu.

4) Ustawienia zostaną zaakceptowane po 3 sekundowej bezczynności.
Klawisz TURBO 

1) Klawisz TURBO nie jest aktywny w trybach AUTOMATYCZNY, OSUSZANIE i
WENTYLACJA. Funkcja TURBO może być włączana w pozostałych trybach pracy.
Wskaźnik intensywności nawiewu nie świeci w funkcji TURBO. Intensywność nawiewu
jest kasowana z poprzednich ustawień.

Klawisz SLEEP 
1) Naciskanie tego przycisku powoduje zmianę w sekwencji: włączenie funkcji SLEEP →

kasowanie funkcji SLEEP → włączenie funkcji SLEEP. W trakcie aktywnej funkcji SLEEP
nie można zmieniać trybów pracy.

2) Po naciśnięciu tego przycisku włączona zostaje funkcja SLEEP (funkcja snu).
Intensywność nawiewu zostaje automatycznie zmniejszona do najniższego poziomu I
nie może być zmieniana.

Klawisz CANCEL (Ta funkcja nie jest dostępna w tej wersji) 
Klawisz CLOCK 

1) Służy do ustawienia zegara. Po naciśnięciu tego przycisku aktywna zostanie funkcja
nastawienia zegara, wskaźnik godzinowy zacnie migać.
Naciśnij przyciski ▼ lub ▲ aby ustawić godzinę. Zakres: "0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 →
7→ 8 → 9 → 10 → 11 → 0", "AM" dla godzin do południa i "PM" dla godzin popołudniowych.

2) Gdy godzina zostanie ustawiona, ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje, że migać
zacznie wskazanie minutowe. Naciskając przyciski ▼ lub ▲ ustawić minuty w zakresie od "00
do 59". Ustawienia czasu zostaną zapamiętane po 3 sekundowej bezczynności.

Klawisz HOLD 
1) Domyślnie klawiatura pilota nie jest zablokowana. Funkcja HOLD jest nieaktywna. Aby

zablokować klawiaturę pilota należy wcisnąć przycisk HOLD. Każdorazowe naciśnięcie
powoduje zmianę w sekwencji: BLOKADA → WYŁĄCZENIE BLOKADY → BLOKADA

2) Przy wyłączonej blokadzie klawiatury pilota nie są aktywne wszystkie przyciski z wyjątkiem
przycisku HOLD.
(Uwaga: Przy włączonej funkcji HOLD blokada następuje automatycznie, aby odblokować
klawiaturę należy ponownie nacisnąć przycisk HOLD. Reaguje jedynie przycisk HOLD i
przycisk awaryjny na panelu jednostki wewnętrznej klimatyzatora).

Klawisz GENER (Ta funkcja nie jest dostępna w tej wersji) 
1) Nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 5 sekund, aby wyłączyć tryb pilota:

00 – podstawowy, 01- rozszerzony.
2) Wszystkie parametry powrócą do ustawień domyślnych po wyłączeniu kodu typu pilota.

Klawisz BACK LIGHT 
1) Po  naciśnięciu  tego  przycisku  następuje  podświetlenie  klawiatury.  Po  5  sekundowej

bezczynności podświetlenie zostanie automatycznie wyłączone.
2) Podświetlenie jest aktywne w trakcie naciskania któregokolwiek z klawiszy funkcyjnych.

Klawisz CONFIRM 
1) Służy do potwierdzenia ustawień

Klawisz ℃/℉ (Ta funkcja nie jest dostępna w tej wersji) 
1) Zmiana jednostek nastawy temperatury.

Klawisz R 
1) Służy do kasowania ustawień mikroprocesora.
2) Gdy wyświetlane są nieprawidłowe wskazania lub brak jest reakcji na ustawienia, wówczas

naciśnięcie tego przycisku powoduje przywrócenie domyślnych ustawień pilota.
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Adresowanie i wysyłanie zapytania o adres 

UWAGA: Ta funkcja jest aktywna jedynie w systemach VRF 

1) Wejście do ustawień
1. Nacisnąć przycisk ADDRESS na pilocie i przytrzymać przez 5 sekund, aby wejść do

funkcji adresowania.
2. Zostaną wyświetlone adresy I symbole poprzednich ustawień # @

2) Ustawienia adresu
1. Po naciśnięciu przycisku MODE zacznie migać kod adresu jednostki. Naciskając

przycisk ▼/▲ wprowadzić adres jednostki.
2. Po ponownym naciśnięciu przycisku MODE kod adresu przestanie migać, w tym

momencie można przesłać kod jednostki.
3. Po naciśnięciu przycisku ON/OFF kod adresu zostanie zapamiętany I wysłany.

3) Zapytanie o adres jednostki
1. Nacisnąć przycisk FAN, aby wejść w funkcję zapytania o kod, zostanie wyświetlony

symbol # i @.
2. Nacisnąć przycisk ON/OFF, aby wysłać zapytanie o kod jednostki.

4) Wyjście z ustawień
1. Ponowne naciśnięcie przycisku ADDRESS powoduje wyjście z funkcji adresowania.
2. Automatyczne wyjście z funkcji adresowania następuje po 30 minutach bezczynności.
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3-2  Korzystanie z sterownika przewodowego 

Sterownik naścienny jest odpowiedzialny za sterowanie działaniem  jednostki. Na ekranie 
wyświetlany jest obecny stan pracy urządzenia. 

Opis funkcji: 

Klawisz  „ON/OFF”: 
1) Włącza / wyłącza urządzenie.
2) Dłuższe przytrzymanie klawisza On/Off gdy sterownik jest włączony przełącza sterownik w tryb

auto-testu. 

Klawisz  „MODE”: 
Gdy urządzenie jest włączone, za każdym naciśnięciem klawisza MODE na sterowniku lub 

pilocie bezprzewodowym zmienia się tryb pracy w następującej sekwencji: 
Tryb Auto  → Chłodzenie → Osuszanie → Grzanie →Wentylacja →  Tryb Auto 

Klawisze "TEMP+" and "TEMP- ”: 
1) Wciśnięcie klawisza TEMP+ zwiększa zadaną wartość temperatury o 1℃ , maksymalna

temperatura to 32 ℃. 
2) Wciśnięcie klawisza TEMP- zmniejsza zadaną wartość temperatury o 1℃ , minimalna

temperatura to 16℃. 
3) Jednoczesne wciśnięcie i przytrzymanie klawiszy TEMP+ i TEMP- przez 3s spowoduje

zablokowanie klawiatury sterownika. Na wyświetlaczu pojawi się znaczek blokady. Aby ją 
odblokować należy ponownie wcisnąć powyższą kombinację. 

Klawisz „TIMER”: 
Włącza lub wyłącza funkcję TIMERA. Za pomocą sterownika naściennego można ustawić 

zakres czasu 1-24h. 
1) Naciśnięcie klawisza TIMER gdy urządzenie jest wyłączone spowoduje włączenie urządzenia

za 1h, każde kolejne wciśnięcie tego klawisza spowoduje wydłużenie czasu włączenia 
urządzenia o 1h. Po przekroczeniu 24h TIMER zostanie deaktywowany. 

2) Naciśnięcie klawisza TIMER gdy urządzenie jest włączone spowoduje wyłączenie urządzenia
za 1h, każde kolejne wciśnięcie tego klawisza spowoduje wydłużenie czasu wyłączenia 
urządzenia o 1h. Po przekroczeniu 24h TIMER zostanie deaktywowany. 

Klawisz „FAN SPEED”: 
1) Klawisz FAN SPEED jest dostępny tylko w trybie chłodzenia, grzania i wentylacji.
2) Naciśnięcie klawisza FAN SPEED na sterowniku naściennym, spowoduje zmianę prędkości

wentylatora w urządzeniu według poniższej sekwencji:
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Klawisz „SWING”: 
1) Naciśnięcie tego klawisza spowoduje aktywację ikonki SWING na wyświetlaczu.
2) Aktywowanie funkcji SWING powoduje włączenie trybu wachlowania wydmuchiwanym

powietrzem. Dzięki temu może ono być w zależności od potrzeb równomiernie rozprowadzone
po pomieszczeniu. Kolejne naciśnięcie klawisza deaktywuje funkcję.

Klawisz „QUERY” 
Po naciśnięciu klawisza QUERY, na wyświetlaczu wyświetlają się parametry według tabeli 

poniżej: 

Kolejne 
naciśnięcia 

kl i  
Wartość parametru 

1 Adres i moc jednostki 
2 Pobór mocy przez jednostkę 

3 Czujnik temperatury T1 

4 Czujnik temperatury T2 

5 Czujnik temperatury T2B 

6 Średnia temperatura czujnika T2 
7 Kąt otwarcia zaworu rozprężnego 

Opis przełącznika DIP 
2 ON 2 OFF 

3 ON -4℃ -2℃ 
3 OFF 2℃ 0℃ 

ON OFF 
1 - - 

1) Drugim i trzecim bitem na przełączniku DIP ustawia się kompensację temperatury jednostki
wewnętrznej. Wartość kompensacji wynosi -4℃ gdy 3 i 4 bit jest w pozycji ON, w przypadku
gdy 3 i 4 bit jest w pozycji OFF kompensacja wynosi 0℃. Kompensacja wynosi 2 ℃ gdy 2 bit
jest w pozycji ON, a 3 w pozycji OFF. Gdy 2 bit jest w pozycji OFF, a 3 w pozycji ON,
kompensacja wynosi -2 ℃. Ustawienia te odnoszą się do wartości czujnika temperatury
wbudowanego w sterownik.

2) Pierwszy bit na przełączniku DIP odnosi się do protokołu komunikacji. VRF używa nowego
protokołu.
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Sterownik naścienny jest odpowiedzialny za sterowanie działaniem  jednostki. Na ekranie 
wyświetlany jest obecny stan pracy urządzenia. 

Rys 1. Wygląd sterownika naściennego. 

Rys 2. Symbole na wyświetlaczu LCD. 

Opis funkcji: 

Klawisz „ON/OFF”: 
Włącza lub wyłącza urządzenie. Klawisz „MODE”: 
Gdy klimatyzator jest włączony, za każdym naciśnięciem klawisza MODE, zmienia się tryb 

pracy klimatyzatora według sekwencji poniżej: 
Tryb Auto → Chłodzenie  → Osuszanie → Grzanie → Wentylacja →Tryb Auto 

Klawisz „TEMP+” i „TEMP-”: „    “ „    “ 
1) Wciśnięcie klawisza „ ” i „ ” zwiększa/zmniejsza ustawioną temperaturę. Zakres 

ustawianej temperatury na chłodzeniu, osuszaniu, wentylacji i grzaniu można zmieniać od 
16°C do 32°C. W trybie AUTO, nie można zmieniać zadanej temperatury. Jest ona domyślnie 
ustawiona na 25°C. 

2) Wciśnięcie klawisza „ ” i „ ” jednocześnie przez 3s spowoduje zablokowanie klawiatury.
Na wyświetlaczu LCD pojawi się symbol  . Aby odblokować klawiaturę należy ponownie 
wcisnąć te klawisze. 
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Klawisz „TIMER”: 
Włącza lub wyłącza funkcję TIMERA. Za pomocą sterownika naściennego można ustawić 

zakres czasu 1-24h. 
1) Naciśnięcie klawisza TIMER gdy urządzenie jest wyłączone spowoduje włącze nie urządzenia

za 1h, każde kolejne wciśnięcie tego klawisza spowoduje wydłużenie czasu włączenia 
urządzenia o 1h. Po przekroczeniu 24h TIMER zostanie deaktywowany. 

2) Naciśnięcie klawisza TIMER gdy urządzenie jest włączone spowoduje wyłączenie urządzenia
za 1h, każde kolejne wciśnięcie tego klawisza spowoduje wydłużenie czasu wyłączenia 
urządzenia o 1h. Po przekroczeniu 24h TIMER zostanie deaktywowany. 

Klawisz „FAN”: 
1) Klawisz FAN SPEED jest dostępny tylko w trybie chłodzenia, grzania i wentylacji.
2) Naciśnięcie klawisza FAN SPEED na sterowniku naściennym, spowoduje zmianę prędkości

wentylatora w urządzeniu według poniższej sekwencji:

3) W trybie wentylacji nie ma opcji automatycznej prędkości nadmuchu. Poniższa sekwencja
prezentuje zmiany prędkości w trybie wentylacji:

Klawisz „SWING” 
1) Naciśnięcie tego klawisza spowoduje aktywację ikonki na SWING na wyświetlaczu.
2) Aktywowanie funkcji SWING powoduje włączenie trybu wachlowania wydmuchiwanym

powietrzem. Dzięki temu może ono być w zależności od potrzeb równomiernie rozprowadzone
po pomieszczeniu. Kolejne naciśnięcie klawisza deaktywuje funkcję.

Klawisz „26°C/CHECK”: 
1) Krótkie naciśnięcie klawisza powoduje przejście w tryb energooszczędny. Temperatura

zostaje zmieniona na 26°C. Funkcja działa tylko w trybie chłodzenia lub grzania. 
2) Długie naciśnięcie klawisza powoduje przejście w tryb wyświetlania parametrów. Ponowne

wciśnięcie klawisza lub brak reakcji przez 5s. spowoduje wyjście z tego trybu. 
Klawiszami „ ” i „ ” można wyświetlać parametry według kolejności w tabeli poniżej: 

Numer 
parametru Wartość parametru 

1 Adres i moc jednostki 

2 Pobór mocy przez jednostkę 

3 Czujnik temperatury T1 

4 Czujnik temperatury T2 

5 Czujnik temperatury T2B 

6 Średnia temperatura czujnika T2 

7 Kąt otwarcia zaworu rozprężnego 
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Instalacja sterownika przewodowego 

1. Miejsce instalacji oraz wymagania sterownika przewodowego

1) Nie wolno instalować sterownika w miejscu wilgotnym i narażonym na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych. 

2) Nie wolno instalować sterownika w miejscu narażonym na działanie wysokiej temperatury
oraz na kontakt z wodą. 

3) W celu uniknięcia zakłóceń pilota sąsiada, który posiada taki sam model urządzenia,
co może powodować nieprawidłową pracę systemu, nie instaluj sterownika przewodowego w pobliżu 
okna. 

4) Przed instalacją, wyłącz zasilanie, które znajduje się w otworach montażowych w
ścianie. Cały proces instalacji musi przebiegać przy odciętym zasilaniu. 

5)Podczas podłączania należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

A. Upewnij się czy dojście do linii telekomunikacyjnych jest odpowiednie, w innym 
wypadku może dojść do awarii. 

B. Jeśli klimatyzator jest zainstalowany w miejscu, w którym odczuwa się zakłócenia 
elektromagnetyczne na linii sygnału sterownika przewodowego, należy użyć pary 
skręconych przewodów ekranowych. 

6) Standardowe wyposażenie, które jest potrzebne do instalacji to: gniazdko zainstalowane
w ścianie do skrzynki dolnej, podstawowa płyta sterownika, śruba M4x25, panel sterowania. 

2. Instalacja sterownika przewodowego

Montaż przebiega następująco: 
1) Otwórz wewnętrzną pokrywę, przewody sygnałowe są otoczone gumową uszczelką.
2) Podłączyć linie  sygnałowe  sterownika przewodowego  z  pięcioma głównymi wtykami
Kroki instalacji sterownika przewodowego pokazują rysunki poniżej: 
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Połącz sterownik przewodowy zgodnie z rysunkiem poniżej: 

3. Demontaż sterownika przewodowego

! Po zakończonej instalacji, należy sprawdzić czy jest ona prawidłowa, uruchomić sterownik 
przewodowy oraz dostarczyć instrukcję obsługi dla klientów. 

- Jeśli śruba dokręcona jest za mocno, może to spowodować deformację tylnej pokrywy. 
- Należy zarezerwować pewną długości łączonego kabla sterownika przewodowego do 

instalacji, tak aby istniała możliwość konserwacji urządzenia. 
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3-3 Regulacja kierunku nawiewanego powietrza 
Zgodnie z zasadą, że zimne powietrze opada na dół, a ciepłe unosi się w górze, należy 

tak ustawić żaluzje, aby uzyskać jak najlepszy efekt chłodzenia i ogrzewania. 

 Poziomy nawiew powietrza w trybie ogrzewania doprowadzi do zwiększenia różnicy
temperatur w pokoju.

 W przypadku pracy w trybie chłodzenia, żaluzja powietrza powinna mieć ustawienie
poziome.

 Przy poziomym nawiewie  powietrza w trybie chłodzenia może nastąpić kondensacja
wilgoci na wlocie i żaluzji.

3-3-1 Typ kasetonowy czterokierunkowy

①Kierownica powietrza powinna być
ustawiona poziomo, aby uzyskać lepszy 
efekt chłodzenia. 

②Kierownica powietrza powinna być ustawiona
w dół wywiewem powietrza, aby uzyskać
lepszy efekt ogrzewania.

③ W przypadku korzystania z funkcji „Swing” automatycznie zostanie uzyskany lepszy efekt
chłodzenia lub ogrzewania.
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3. Instrukcja obsługi

3-3-2 Typy kanałowy 
Gdy są użyte kratki nawiewne z kierownicami powietrza, należy ustawić je w następujący 

sposób. 

① Tryb chłodzenia (Rysunek a)
Dla lepszego efektu chłodzenia należy ustawić 
kierownice poziomo. 

②Tryb grzania (Rysunek b)
Dla lepszego efektu ogrzewania, ustawić kierownice 
powietrza w dół. Rysunek a Rysunek b 

3-3-3 Typ ścienny 
Regulacje powietrza góra/dół: 

① W automatycznym trybie „Swing”
Naciskając przycisk „Swing" pozioma kierownica 
powietrza porusza się w górę i w dół, w celu 
lepszego rozprowadzenia powietrza. 

③W trybie chłodzenia
Należy ustawić poziomo kierownicę powietrza, aby 
uzyskać lepszy efekt chłodzenia. 

② Gdy automatyczny stan “Swing” jest
niedostępny 
Należy ustawić kierownicę każdorazowo w 
odpowiednim położeniu dla trybu chłodzenia 
lub ogrzewania. 

④W trybie grzania
Należy ustawić w dół kierownicę powietrza,
aby uzyskać lepszy efekt ogrzewania.

 W skrajnym przypadku w trybie chodzenia z okolic poziomej żaluzji może kapać woda.
 Na zewnątrz nie może być wyższa temperatura niż w pomieszczeniu, jeśli włączony

jest tryb grzania. 
 Nie należy bezpośrednio ręcznie kierować kierownicą powietrza w celu uniknięcia

uszkodzeń. Poziomą kierownicę powietrza należy ustawiać za pomocą przycisku 
"Swing" umieszczonego na pilocie. 
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3. Instrukcja obsługi

3-3-4 Typ podsufitowo przypodłogowy

Regulacja kierunku powietrza: 

① W trybie "Swing"
Naciśnięcie przycisku “Swing powoduje 
uruchomienie funkcji automatycznego ustawiania 
kierunku nawiewanego powietrza. 

②Jeśli tryb „Swing” jest niedostępny
Należy ustawić kierownicę każdorazowo w 
odpowiednim położeniu dla trybu chłodzenia 
lub ogrzewania. 

③W trybie chłodzenia
Aby lepiej chłodzić pokój, należy ustawić 
kierownicę powietrza poziomo. 

④W trybie grzania
Aby lepiej ogrzać pomieszczenie, należy 
ustawić kierownice powietrza w dół. 

3-4 Praca optymalna 
Należy zwrócić  uwagę  na  następujące  elementy,  w  celu  zapewnienia  optymalnego 

działania systemu klimatyzacji: 
1) Ustawić właściwy kierunek nawiewu, w celu uniknięcia bezpośredniego nawiewu

powietrza na osoby znajdujące się w pomieszczeniu. W trybie chłodzenia, należy
ustawić poziomo kierownicę powietrza, aby efektywniej chłodzić pomieszczenie. W
trybie grzania należy ustawić kierownicę powietrza w dół, aby uzyskać lepsze efekty
ogrzewania.

2) Odpowiednio ustawić temperaturę, aby uzyskać komfortowe warunki i unikać
przegrzania lub przechłodzenia pomieszczenia.

3) W trybie chłodzenia, zasłony lub rolety powinny być zaciągnięte, aby zapobiegać
bezpośredniego nasłonecznienia wnętrza pomieszczenia.

4) Aby uzyskać lepszy efekt chłodzenia lub grzania, należy zamknąć wszystkie drzwi i
okna.

5) Należy ustawić czas działania klimatyzatora za pomocą przycisku “Timer” na pilocie.
6) Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów w pobliżu wlotu lub wylotu powietrza. W

przeciwnym razie zmniejszy to wydajność klimatyzatora, a nawet systemem może
przestać działać.

7) Należy czyścić filtr klimatyzatora raz na dwa tygodnie, w celu uniknięcia
pogorszenia się efektu chłodzenia oraz grzania.

8) Klimatyzator  powinien  pracować  w odpowiednich warunkach dla których został
zaprojektowany.
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3. Instrukcja obsługi

 Instalacja klimatyzatora powinna być zgodna z lokalnymi przepisami.
 Podczas, gdy klimatyzator jest montowany w nowym miejscu lub przeniesiony w inne miejsce,

powinien  być  zamontowany  przez  profesjonalnych  instalatorów,  zgodnie  z  dostarczonymi
instrukcjami montażu. Użytkownik nie powinien sam montować klimatyzatora.

 Niewłaściwy montaż klimatyzatora może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
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4. Instalacja
4-1 Instrukcja dla użytkowania 

1) Użytkownik powinien zapewnić odpowiednie zasilanie (z napięcie w obrębie 90% -110%
wartości znamionowej) zgodne z tabliczką znamionową klimatyzatora.

2) Linia zasilająca powinna być wyposażona w urządzenia zabezpieczające o wartości 15 razy
większej od maksymalnej wartości prądu klimatyzatora.

3) Należy użyć gniazdka z uziemieniem pasującego do wtyczki klimatyzatora.
4) Proszę używać bezpiecznika lub zabezpieczenia obwodu o odpowiednich parametrach.
5) Instalacja elektryczna musi być wykonywane przez wykwalifikowanych elektryków i musi być

zgodna z wymaganiami z zakresu bezpieczeństwa.
6) Klimatyzator powinien być dobrze uziemiony.
7) Jeśli to konieczne, wymiana linii elektrycznych powinna być wykonana przez

wykwalifikowanych elektryków.
Jednostki wewnętrzne, z wyjątkiem typu przysufitowo-przypodłogowego, powinny być
instalowane na wysokości powyżej 2,5 m od podłogi.

4-2 Miejsce montażu 
4-2-1 Klimatyzator nie powinien być zamontowany w następujących miejscach 

1) Nigdy nie należy montować klimatyzatora bliżej niż 1 metr od telewizora, odtwarzacza
stereo lub audio, gdyż hałas z klimatyzatora będzie miał wpływ na funkcjonowanie takiego
sprzętu.

2) Nigdy nie należy montować klimatyzatora w pobliżu maszyn o wysokiej częstotliwości.
3) Nie montować klimatyzatora  w   miejscach   wilgotnych   oraz   podatnych   na występowanie 

oleju, pary, sadzy lub gazów korozyjnych.
4) Nigdy nie należy montować klimatyzatorów w miejscach bogatych w sól, np. nad morzem.
5) Nigdy nie należy montować klimatyzatorów w miejscach, w których jest wykorzystywana duża

ilość oleju silnikowego.
6) Nigdy nie należy montować klimatyzatorów w miejscach bogatych w gaz siarkowy, np. gorące

źródła.
7) Nigdy nie należy montować klimatyzatorów na statkach oraz w dźwigach samojezdnych.

 Należy solidnie zamontować klimatyzator, w innym
wypadku pojawi się nieprawidłowy hałas oraz
wibracje.

 Jednostka zewnętrzna powinna być zamontowana
 w miejscu, gdzie hałas oraz wydmuchiwane
powietrze nie będzie negat ywn ie  oddziaływać
na sąsiadów.
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5. Obsługa i konserwacja 

5 -1 Przed użytkowaniem 

1) Sprawdź czy przewód uziemienia nie jest uszkodzony i poszarpany.
2) Sprawdź czy zamontowano filtr powietrza.
3) Włącz zasilanie 12 godzin przed uruchomieniem.

5-2 Instrukcja konserwacji 
Przed naprawą i konserwacją, klimatyzator musi być odłączony od zasilania. 

Uwaga: 
1) Nigdy nie suszyć filtrów powietrza na słońcu, unikać ognia, nie używać gorącej wody

(powyżej 40˚C) w celu uniknięcia deformacji.
2) Jeśli filtr powietrza jest zatkany kurzem lub innymi substancjami, moc

chłodzenia/grzania może się zmniejszyć, a hałas oraz zużycie energii może
wzrosnąć. Dlatego filtry powietrza należy regularnie czyścić, raz na dwa tygodnie.

5-2-1 Instrukcja czyszczenia 

1) Odłącz zasilanie klimatyzatora przed czyszczeniem.
2) Użyj suchej ściereczki do wytarcia kurzu w klimatyzatorze.
3) Nigdy nie czyść klimatyzatora benzyną, rozcieńczalnikiem itp.
4) Proszę używać detergentu do usuwania odcisków palców oraz zabrudzeń olejem.
5) Nigdy nie przepłukiwać klimatyzatora wodą.

1. Czyszczenie filtra
Delikatnie wytrzepać lub użyć odkurzacza do czyszczenia. Jeżeli filtr jest bardzo 
zabrudzony, należy  wyczyścić  go  wodą  z  niewielką  ilością  naturalnego 
detergentu,  a  następnie  po oczyszczeniu i wysuszeniu zamontować go ponownie. 

5-2-2 Przed sezonem 
1) Sprawdź, czy wewnętrzne i zewnętrzne

jednostki nie mają zablokowanych 
wylotów powietrza. 

2) Sprawdź, czy wsporniki nie uległy korozji
lub czy nie występuje rdza. 

3) Sprawdź, czy kable zasilające są w
odpowiednim stanie technicznym. 

4) Sprawdź, czy filtry powietrza są czyste.
5) Podłącz zasilanie.
6) Umieścić baterie w pilocie.
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5-2-3 Po sezonie 

1) Należy odłączyć zasilanie klimatyzatora i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
Po wyłączeniu, klimatyzator będzie zużywać moc około 5W. Ze względów na 

bezpieczeństwo i oszczędności energii, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka podczas przerwy w 
użytkowaniu. 

2) Należy wyczyścić filtr powietrza.
3) Wyczyścić jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną.

                 ！ UWAGA 

W niektórych modelach stosowane są grzałki elektryczne. Użytkownik nie powinien 
demontować i naprawiać takich elementów, w celu uniknięcia pożaru lub innych zagrożeń. 

Guangdong CHIGO Heating & Ventilation Equipment Co., Ltd. 
Address: CHIGO Industrial Park, Lishui Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong 
Postal code: 528244 
Tel.: 0757-88783920 
Fax: 0757-88783797 

Service hotline: 4006-757-555 Http://www.china-chigo.com 

5. Obsługa i konserwacja
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