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Klimatyzator pokojowy

Szanowny UIytkowniku!
Dziikujemy za wybranie klimatyzatora (**).
Ten wybor jest gwarancjO wysokiej jako‰ci
sprzitu i serwisu, dziiki czemu twoje Iycie
bidzie Eatwiejsze i przyjemniejsze.

WAENE
?

Przed

instalacjO i uruchomieniem klimatyzatora proszi
przeczytaU caEy podricznik uIytkownika.
Po dokEadnym przeczytaniu, prosimy o zachowanie tego
podricznika aby moc go wykorzystaU w przyszEo‰ci w razie
jakichkolwiek wOtpliwo‰ci.
dokEadnie

?
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TRE"CI
ABY ZAWSZE
Proszi

zanotowaU

tutaj

model i

PAMIOTAO
numer

seryjny urzOdzenia:

Model
Numer

seryjny

Dane te

znajdujO sii

na

naklejce

z

boku

urzOdzenia.

Miejsce zakupu (dystrybutor):
Data

zakupu:

Je‰li

w

celu

dowodu

skorzystania z gwarancji konieczne jest przedstawienie
zakupu, tutaj proszi zszywaczem przymocowaU paragon.

PROSZO ZAPOZNAO SIO
Z TYM PODROCZNIKIEM
WewnOtrz zawarte jest wiele wskazowek na temat tego, w
jaki sposob uIywaU i wEa‰ciwie dbaU o klimatyzator.
Wystarczy odrobina dbaEo‰ci, aby oszczidziU wiele czasu
pieniidzy w okresie uIytkowania klimatyzatora.
Odpowiedzi na wiele pytaE moIna znale?U w rozdziale o
najczistszych usterkach.
Zapoznanie sii z rozdziaEem "Najczistsze usterki" moIe
sprawiU, Ie interwencja serwisu nie bidzie potrzebna.

i

"RODKI OSTROENO"CI
?

W celu naprawy lub przeprowadzenia konserwacji
urzOdzenia naleIy wezwaU pracownika serwisu

?

W celu

?

?

?

posiadajOcego odpowiednie uprawnienia.
instalacji urzOdzenia naleIy skontaktowaU sii z
wykwalifikowanym instalatorem.
Klimatyzator nie moIe bez nadzoru byU uIywany przez
maEe dzieci ani przez osoby niepeEnosprawne.
MaEe dzieci naleIy nadzorowaU, aby nie bawiEy sii
klimatyzatorem.
Gdy konieczna okaIe sii wymiana kabla zasilania,
powinna ona byU dokonana przez osobi z odpowiednimi
uprawnieniami, z wykorzystaniem oryginalnych czi‰ci
zamiennych.

Zalecenia

Zalecenia

dotyczOce bezpieczeEstwa

dotyczOce bezpieczeEstwa
wskazowek

NaleIy przestrzegaU poniIszych
aby uniknOU zranienia uIytkownika i osob trzecich oraz szkod materialnych.
NieprawidEowe postipowanie z powodu nieprzestrzegania wskazowek moIe spowodowaU szkody lub straty.
Ich waga wskazywana jest przez poniIsze symbole ostrzegawcze.

Znaczenie

Ten

symbol

oznacza

moIliwo‰U

‰mierci lub

Ten

symbol

oznacza

moIliwo‰U

zranienia lub

symboli uIywanych

w

Zawsze

?

naleIy uIywaU wtyczki i gniazdka

zEOczem

uziemienia.

Wystipuje ryzyko poraIenia elektrycznego.

?

?

Wystipuje ryzyko poIaru
elektrycznego.

lub

NaleIy stosowaU bezpieczniki
parametrach.

?

Wystipuje ryzyko poIaru
elektrycznego.

lub

poraIenia

o

ani do uziemienia linii

MoIe to

poraIenia

?

spowodowaU upadek urzOdzenia.

?

jednostce zewnitrznej kondensator
podwyIszajOcy napiicie jest dla ukEadow
elektronicznych ?rodEem wysokiego napiicia.
Przed przystOpieniem do prac naprawczych
naleIy caEkowicie rozEadowaU ten kondensator.

NaEadowany kondensator moIe spowodowaU
poraIenie elektryczne.

poraIenia

dotyczOce bezpieczeEstwa Nie
naleIy uIywaU rozdzielaczy. UrzOdzenie naleIy
podEOczaU do wydzielonego obwodu,
zabezpieczonego odpowiednim
bezpiecznikiem.
?

Wystipuje ryzyko poIaru
elektrycznego.

Wystipuje ryzyko poIaru
elektrycznego.

lub

poraIenia

?

lub

poraIenia

Serwisowe.

Wystipuje ryzyko poIaru, poraIenia
elektrycznego, wybuchu lub zranienia.
Gdy urzOdzenie ulegnie zamoczeniu (w wyniku
zanurzenia), przed ponownym
uruchomieniem naleIy skontaktowaU sii z
Autoryzowanym Centrum Serwisowym w celu
przeprowadzenia naprawy.
zalania lub

w

przeciwnym razie urzOdzenie moIe spa‰U
spowodowaU powaIne zranienie.

POLSKI

Wystipuje ryzyko poIaru lub poraIenia
elektrycznego spowodowanych kurzem, wodO itp.
Instalacja, demontaI czy zmiana miejsca
instalacji powinna zawsze byU przeprowadzona
przez dystrybutora lub Autoryzowane Centrum

?

SpadajOca jednostka zewnitrzna moIe
spowodowaU straty, zranienie, a nawet ‰mierU.

W

przeciwnym wypadku moIe ono spowodowaU
poraIenie elektryczne lub poIar.

NaleIy dokEadnie zamocowaU panel i pokrywi
skrzynki sterujOcej.

?

Przy instalacji urzOdzenia naleIy uIyU zestawu
montaIowego doEOczonego do urzOdzenia.

?

W

telefonicznej.

Nigdy nie naleIy instalowaU jednostki
zewnitrznej na ruchomej podstawie ani
miejscu, z ktorego moIe ona upa‰U.

W

?

lub

instrukcjO

zawsze

Nie naleIy przerabiaU ani wydEuIaU
przewodu
zasilajOcego. Je‰li kabel zasilania ma rysy albo
zdartO lub uszkodzonO izolacji, musi byU
wymieniony.

zalecanych

Do instalacji urzOdzenia nie naleIy
wykorzystywaU uszkodzonych uchwytow.
Miejsce instalacji nie powinno traciU swoich
wEa‰ciwo‰ci fizycznych z upEywem czasu.

?

Wystipuje ryzyko poIaru
elektrycznego

z

Zalecenia

UrzOdzenie naleIy zawsze uziemiaU zgodnie ze
poEOczeE elektrycznych. Nie naleIy
podEOczaU przewodu uziemienia do rur
wodnych ani gazowych, instalacji odgromowej

?

robiU

naleIy postipowaU zgodnie

schematem
lub

szkody materialnej.

naleIy tego

naleIy uIywaU uszkodzonych
bezpiecznikow ani bezpiecznikow o
niewEa‰ciwym natiIeniu znamionowym. NaleIy
stosowaU bezpieczniki o zalecanych
parametrach.

W celu

przeprowadzenia prac elektrycznych
naleIy skontaktowaU sii z dystrybutorem,
sprzedawcO, wykwalifikowanym elektrykiem
Autoryzowanym Centrum Serwisowym. Nie
naleIy samodzielnie rozbieraU ani naprawiaU
urzOdzenia.

nie

Nie

ze

zranienia.

tym podriczniku jest nastipujOce:

Nigdy

Zawsze

powaInego

i

Wystipuje ryzyko poIaru
elektrycznego.

lub

poraIenia

NaleIy uIywaU wyEOcznie czi‰ci wymienionych
li‰cie czi‰ci zamiennych.
Nie wolno wprowadzaU modyfikacji urzOdzenia.

w

?

Wykorzystanie niewEa‰ciwych czi‰ci moIe
spowodowaU poraIenie elektryczne, nadmierne
wydzielanie ciepEa lub poIar.

Podricznik uIytkownika
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Zalecenia

dotyczOce bezpieczeEstwa

PoEOczenia elektryczne zarowno wewnOtrz i na
zewnOtrz muszO byU dokEadnie umocowane,
za‰ kable wEa‰ciwie poprowadzone tak, aby nie

wystipowaEy siEy wyrywajOce przewody
zaciskow poEOczeniowych.
?

?

NiewEa‰ciwe lub niedokEadnie

Czi‰ci opakowania,

naprawie naleIy wyrzuciU w sposob
bezpieczny. Worki foliowe naleIy rozedrzeU
nastipnie wyrzuciU.
Dzieci mogO zraniU

?

NaleIy sprawdziU rodzaj uIywanego czynnika
chEodzOcego. Proszi zapoznaU sii z naklejkO na
urzOdzeniu.

Nie naleIy uIywaU uszkodzonego kabla
zasilajOcego, wtyczki lub gniazdka.

i

poraIenia

?

MoIe

?

wystOpiU deficyt tlenu, ktory jest szkodliwy

W

przeciwnym wypadku mogO one spowodowaU
poIar lub poraIenie elektryczne.

wystOpiU deficyt tlenu, ktory jest szkodliwy

?

Wystipuje ryzyko poIaru, uszkodzenia produktu
lub poraIenia elektrycznego.

?

Wystipuje ryzyko zranienia, poraIenia
elektrycznego lub uszkodzenia produktu.

Nie

naleIy przechowywaU ani uIywaU gazow
palnych ani paliw w pobliIu urzOdzenia.
?

urzOdzenia zacznO wydobywaU sii
d?wiiki, zapachy lub dym, naleIy
natychmiast rozEOczyU wyEOcznik gEowny lub
odEOczyU przewod zasilajOcy.
?

?

Gdy produkt nie ma byU uIywany przez dEuIszy
naleIy odEOczyU wtyczki zasilania lub
rozEOczyU wyEOcznik gEowny.

czas,

?

MoIe to

spowodowaU

zranienie

oraz

szkody

NaleIy zwrociU uwagi, aby przewod zasilajOcy
nie zostaE wyrwany ani uszkodzony podczas
pracy urzOdzenia.
?

materialne.
Nie naleIy wEOczaU
zaEOczenia/wyEOczenia
?

ani

wyEOczaU wtyczki zasilajOcej
urzOdzenia.

Wystipuje ryzyko poIaru

lub

Co

NaleIy

sO,

poraIenia

?

MoIe to

Wystipuje ryzyko uszkodzenia urzOdzenia
niezamierzonego jego uruchomienia.
naleIy umieszczaU NICZEGO
przewodzie zasilajOcym.
Nie

?

Wystipuje ryzyko poIaru
elektrycznego.

lub

lub

na

poraIenia

W razie

wycieku gazu palnego, przed wEOczeniem urzOdzenia naleIy
odciOU gaz i otworzyU okno w celu wentylacji pomieszczenia.
?

Nie naleIy uIywaU telefonu ani wEOczaU
Wystipuje ryzyko wybuchu lub poIaru.

Nie naleIy instalowaU urzOdzenia w miejscu,
gdzie moIe byU ono naraIone na bezpo‰redni
wiatr morski (kropelki sEonej wody).

aby

unikaU zranienia

lub

celu

w

poraIenia elektrycznego.

najmniej dwie osoby potrzebne
podnie‰U lub przenie‰U urzOdzenie.

?

Wystipuje ryzyko poIaru
elektrycznego.

Wystipuje ryzyko poraIenia elektrycznego lub
poIaru.

dla zdrowia.

NaleIy zwrociU uwagi, aby nikt, a zwEaszcza
dzieci, nie mogEy wej‰U lub spa‰U na jednostki
zewnitrznO.

z

dziwne

czyszczenia lub naprawy produktu
naleIy wyEOczyU zasilanie i wyjOU wtyczki z
gniazdka sieciowego.

Wystipuje ryzyko poraIenia elektrycznego.

Wystipuje ryzyko poIaru.

Je‰li

Podczas

?

Wystipuje ryzyko poraIenia elektrycznego lub
poIaru.

naleIy otwieraU kratki frontowej urzOdzenia
podczas pracy. (Nie naleIy dotykaU filtra
elektrostatycznego, je‰li urzOdzenie jest w niego
wyposaIone.)

Przy uIyciu urzOdzenia zainstalowanego w
jednym pomieszczeniu wraz z kuchenkO lub
elementem grzewczym, pomieszczenie to
naleIy regularnie wietrzyU.
MoIe

naleIy dotykaU, obsEugiwaU ani naprawiaU
urzOdzenia mokrymi rikami. Wtyczki naleIy
uchwyciU rikO podczas wyciOgania z gniazdka.

Nie

dla zdrowia.

?

spowodowaU poraIenie elektryczne lub

Nie

Nie naleIy dopuszczaU do zalania elementow
elektrycznych wodO. UrzOdzenie naleIy
instalowaU z daleka od ?rodeE wody.

Nie naleIy uIywaU urzOdzenia w szczelnie
zamkniitych pomieszczeniach przez dEugi czas.
Pomieszczenie naleIy regularnie wietrzyU.

?

Brudna, obluzowana lub uszkodzona wtyczka

poIar.

Nie naleIy umieszczaU grzejnikow ani urzOdzeE
grzewczych w pobliIu przewodu zasilajOcego.

Wystipuje ryzyko poIaru
elektrycznego.

?

moIe

zabawy.

moIe uniemoIliwiU

?

obluzowana lub uszkodzona.

a

sii, je‰li wykorzystajO je do

poEOczenia mogO byU przyczynO przegrzewania
sii i poIaru.

UIycie niewEa‰ciwego czynnika chEodniczego
prawidEowe funkcjonowanie
urzOdzenia.

Wtyczki przewodu zasilajOcego moIna wEOczyU
do gniazdka jedynie po uprzednim
sprawdzeniu, czy nie jest ona brudna,

jak ‰ruby, gwo?dzie,

lub

z

zamocowane

takie

baterie, uszkodzone elementy itp. po instalacji

spowodowaU korozji urzOdzenia.

oraz

wyEOczaU

przeEOcznikow.

NaleIy zainstalowaU wOI odwadniajOcy, aby
prawidEowo odprowadzaU skropliny.
?

NiewEa‰ciwa

instalacja wiIa

moIe

spowodowaU

wyciek wody.
Przy instalacji produktu naleIy
wypoziomowanie.

?

Aby uniknOU drgaE
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zachowaU

i haEasow.

Klimatyzator pokojowy

Nie naleIy instalowaU urzOdzenia w miejscu,
gdzie haEas lub gorOce powietrze z jednostki
zewnitrznej mogO spowodowaU szkody lub
przeszkadzaU sOsiadom.
?

MoIe to byU uciOIliwe dla sOsiadow
spowodowaU konflikty.

i

Po

instalacji lub naprawie urzOdzenia naleIy
sprawdziU, czy nie nastOpiE wyciek gazu
(czynnika chEodniczego).

zawsze

?

Niski poziom czynnika chEodniczego
spowodowaU awarii urzOdzenia.

moIe

Zalecenia
Nie naleIy uIywaU urzOdzenia do celow
specjalnych, takich jak przechowywanie
Iywno‰ci, dzieE sztuki itp. Jest to klimatyzator
powszechnego uIytku, nie precyzyjny system
klimatyzacyjny.
?

Wystipuje ryzyko uszkodzenia lub utraty mienia.

Nie

naleIy
powietrza.

?

Nie

Nie

naleIy dotykaU metalowych czi‰ci
urzOdzenia przy wyjmowaniu filtra powietrza.

?

Wystipuje ryzyko zranienia.

Nie

?

rOk ani innych przedmiotow
wylotu powietrza podczas pracy

Do

wylotu

czyszczenia naleIy uIywaU miikkiej
naleIy uIywaU agresywnych
detergentow, rozpuszczalnikow, spEywajOcej
wody itp.
szmatki. Nie

spowodowaU awarii urzOdzenia.

naleIy

nim kEa‰U.

wsadzaU

naleIy

do wlotu ani

MoIe to

blokowaU wlotu ani

dotyczOce bezpieczeEstwa

wchodziU

na

ani nic

urzOdzenie

?

Wystipuje ryzyko poIaru, poraIenia
elektrycznego lub uszkodzenia plastikowych
czi‰ci urzOdzenia.
czyszczeniu filtr naleIy zawsze poprawnie
Filtr naleIy czy‰ciU co dwa
tygodnie lub czi‰ciej, je‰li wystipuje taka
potrzeba.
Po

na

zamocowaU.

(jednostki zewnitrzne)

Wystipuje ryzyko zranienia oraz awarii
produktu.

?

NaleIy zachowaU ostroIno‰U podczas
rozpakowywania i instalacji produktu.

Brudny filtr zmniejsza skuteczno‰U urzOdzenia.

Je‰li

podczas naprawy zdarzy sii wyciek gazu
chEodniczego, nie naleIy go dotykaU.

urzOdzenia.
?

ZnajdujO sii tam ostre, ruchome czi‰ci, mogOce
spowodowaU zranienie.
Podczas demontaIu

urzOdzenia

nie

?

Nie

naleIy go

niI

przechylaU.
?

Ostre

Skropliny znajdujOce sii w ‰rodku mogO sii

?

rozlaU.

ZEomowanie

krawidzie mogO byU przyczynO

zranienia.

?

naleIy mieszaU powietrza ani gazow innych
czynnik chEodniczy uIywany w urzOdzeniu.

Je‰li

powietrze dostanie sii do systemu
chEodniczego, wytwarza sii w nim nadmiernie
wysokie ci‰nienie, mogOce prowadziU do
zniszczenia urzOdzenia lub zranienia osob.

chEodniczy

moIe

spowodowaU

odmroIenia.

Je‰li

podczas instalacji zdarzy sii wyciek gazu
chEodniczego, pomieszczenie naleIy
niezwEocznie wywietrzyU.
?

Wszystkie baterie w pilocie naleIy wymieniaU
na nowe tego samego typu. Nie naleIy mieszaU
starych i nowych baterii ani roInych typow

urzOdzenia, oleju chEodzOcego
pozostaEych czi‰ci naleIy przeprowadziU
zgodnie z lokalnymi i krajowymi normami.
oraz

Gaz

Gaz moIe

Nie

naleIy

Baterii nie

byU szkodliwy dla zdrowia.

EadowaU

ani rozbieraU baterii.

naleIy wyrzucaU

do

ognia.

baterii.
?

Je‰li

pEyn

z

baterii dostanie

sii

na

skori

lub

Nie

ubrania, naleIy dokEadnie zmyU je czystO wodO.
Nie
?

naleIy uIywaU

pilota, je‰li

Chemikalia zawarte

w

baterie

lub awarii

urzOdzenia.

?

naleIy uruchamiaU klimatyzatora na dEugi
gdy wilgotno‰U jest bardzo wysoka a drzwi
okna pozostajO otwarte.

lub
?

spowodowaU poparzenia i

MoIe

wystOpiU kondensacja wilgoci

i

MogO sii spaliU

lub

wybuchnOU.

POLSKI

Nie

wystawiaU goEej skory, dzieci ani ro‰lin na
bezpo‰redni strumieE zimnego lub gorOcego
powietrza.

czas

wyciekEy.

bateriach mogO
inne zagroIenia

Wystipuje ryzyko poIaru

?

MoIe to

byU

szkodliwe dla zdrowia.

zamoczenie lub zniszczenie mebli.

zdrowia.

Nie

?

naleIy piU skroplin odprowadzonych

Nie sO one zdatne do
zdrowotne.

z

Podczas

czyszczenia, konserwacji lub naprawy produktu
naleIy uIyU pewnego stoEka lub drabiny.

urzOdzenia.

picia i mogO spowodowaU powaIne problemy

?

NaleIy

zachowaU ostroIno‰U

na

wysoko‰ci

i unikaU zranienia.

Podricznik uIytkownika
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BezpieczeEstwo elektryczne

BezpieczeEstwo elektryczne
?

?

?

?

To

urzOdzenie musi byU wEa‰ciwie uziemione.
Aby zredukowaU niebezpieczeEstwo poraIenia elektrycznego, urzOdzenie naleIy zawsze wEOczaU do uziemionego
gniazdka.
Nie naleIy usuwaU zEOcza uziemienia z wtyczki kabla zasilajOcego.
PodEOczenie zEOcza uziemienia przedEuIacza do ‰ruby pokrywy gniazdka ‰ciennego nie powoduje uziemienia
urzOdzenia, chyba Ie ‰ruba jest metalowa i nie jest zaizolowana, za‰ gniazdko ‰cienne uziemione jest poprzez
instalacji domowO.
W razie wOtpliwo‰ci czy klimatyzator jest prawidEowo uziemiony, gniazdko ‰cienne i obwod winny byU sprawdzone
przez elektryka z odpowiednimi uprawnieniami.

Tymczasowe uIycie adaptera
Stanowczo

odradzamy stosowania adaptera z powodu moIliwego zagroIenia bezpieczeEstwa uIytkowania.
wykonania podEOczenia tymczasowego naleIy uIywaU wyEOcznie oryginalnych adapterow, dostipnych w wiikszo‰ci
lokalnych sklepow z wyposaIeniem elektrycznym.
DuIe wgEibienie w gniazdku adaptera powinno byU umieszczone naprzeciwko duIego wgEibienia we wtyczce.
Aby wyEOczyU wtyczki z adaptera, naleIy zarowno wtyczki jak gniazdko chwyciU rikO, aby uniknOU zniszczenia zEOcza
uziemienia. W miari moIliwo‰ci nie naleIy zbyt czisto odEOczaU
przewodu zasilajOcego, gdyI moIe to doprowadziU do
zniszczenia zEOcza uziemienia.
Do

?

Do

podEOczenia

urzOdzenia nigdy

nie

naleIy uIywaU

uszkodzonego adaptera.

Tymczasowe uIycie przedEuIacza
Stanowczo

odradzamy stosowania przedEuIacza z powodu moIliwego zagroIenia bezpieczeEstwa uIytkowania. Jako
rozwiOzanie czasowe moIna stosowaU jedynie przedEuIacze 3-przewodowe z uziemieniem, posiadajOce aprobaty CSA
i UL, o parametrach 15A, 125V.

To

urzOdzenie winno byU
elektrycznych. Niniejsza
produktu.

zainstalowane
broszura

Symbole uIywane

w

OstrzeIenie

sEuIy

zgodnie z krajowymi przepisami dotyczOcymi poEOczeE
wskazowki, ktorych celem jest wyja‰nienie cech

zawiera

podriczniku

przed moIliwo‰ciO

poraIenia elektrycznego.

OstrzeIenie

INFO

6

przed zagroIeniem,
klimatyzatora.

mogOcym

Ten

informacje.

symbol

Klimatyzator pokojowy

oznacza

dodatkowe

spowodowaU

uszkodzenie

Opis urzOdzenia

Opis urzOdzenia
PoniIej zamieszczony jest krotki opis jednostek wewnitrznych i zewnitrznych.
Proszi odnale?U opis urzOdzenia, ktore PaEstwo posiadajO.

Jednostki

Odbiornik

Panel

wewnitrzne klimatyzatorow

Filtr

powietrza

Filtr

plazmowy

sygnaEu

przedni

Przewod zasilania

Wylot powietrza

Jednostka

zewnitrzna

POLSKI

Otwory poboru powietrza
Przewody
przyEOczeniowe

Rury z czynnikiem
chEodniczym

WOI

skroplin

Wylot powietrza wentylatora
Podstawa

Podricznik uIytkownika
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Instrukcja obsEugi

Instrukcja obsEugi
baterii

Instalacja
1. UsuE

baterii

pokrywi
strzaEki.

ciOgnOc

kierunku

ja w

wskazywanym przez

2. WEoI

3.

nowe baterie, sprawdzajOc czy zachowana zostaEa
biegunowo‰U (+) i (-).
Zamknij pokrywi przesuwajOc jO z powrotem na miejsce.

INFO
1. Zawsze
2.

3. Je‰li

uIywaj

baterii

tego samego typu.

je‰li urzOdzenie nie bidzie uIywane przez
ich Iywotno‰U.
czas, dziiki temu przedEuIysz
ekran wy‰wietlacza pilota zacznie blaknOU, wymieE obie

Wyjmij
dEuIszy

baterie

baterie.

Jak dbaU
1.

2.

3.

o

pilota?

Wybierz odpowiednie miejsce, gdzie bidzie on bezpieczny ale
Eatwy do dosiigniicia.
Przy pomocy doEOczonych ‰rub dokEadnie przymocuj uchwyt do
‰ciany.
WsuE pilota do uchwytu.

INFO
1. Pilot

2.

3.

nigdy nie powinien byU wystawiony na
bezpo‰rednie dziaEanie promieni sEonecznych.
Nadajnik i odbiornik sygnaEu powinny byU zawsze czyste, aby
moIliwa byEa wEa‰ciwa komunikacja. Do ich czyszczenia
naleIy uIyU miikkiej szmatki.
Je‰li okaIe sii, Ie pilot steruje rownieI innymi urzOdzeniami,
zmieE ich usytuowanie lub skontaktuj sii z serwisem.

Sposob
1. Odbiornik
2.

dziaEania

sygnaEu znajduje sii wewnOtrz jednostki na‰ciennej.

Aby sterowaU jednostkO naleIy skierowaU pilota w jej stroni
SygnaE sterujOcy nie powinien byU zasEaniany po drodze.

Wska?niki
aE./wyE. (On/Off)

stanu pracy
:

Kontrolka za‰wiecona

podczas pracy urzOdzenia,

w

sytuacji bEidu

lub ustawienia

automatycznego uruchamiania
*

*
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Praca

w trybie gorOcy start (hot start): Wentylator wewnitrzny wyEOczany
jest na chwili aby uniknOU nadmuchu
zimnego powietrza z jednostki.
W trybie rozmraIania klimatyzator przerywa grzanie na kilka minut, aby usunOU oblodzenie z wymiennika ciepEa
utrzymaU sprawno‰U urzOdzenia.

Klimatyzator pokojowy

i

Instrukcja obsEugi

Pilot
Pilot

bezprzewodowy

wyglOda

1. PRZYCISK START/STOP

sposob nastipujOcy:

w

SEuIy

Nadajnik sygnaEu

do

i

wyEOczania

zaEOczania urzOdzenia.

2. PRZYCISK WYBORU TRYBU PRACY

SEuIy

do

wyboru trybu pracy.

3. PRZYCISK USTAWIANIA TEMPERATURY POKOJOWEJ

SEuIy

do

wyboru temperatury w pomieszczeniu.

PRODKO"CI

4. PRZYCISK WYBORU

WENTYLATORA

POKOJOWEGO

SEuIy

do

wyboru jednej z czterech pridko‰ci pracy wentylatora.

5. PRZYCISK CHAODZENIA

5

JET COOL

rozpoczynania i koEczenia pracy w trybie szybkiego
chEodzenia, ogrzewanie. (W trybie chEodzenia uruchamia najwyIszO
pridko‰U wentylatora, tryb ogrzewanie)

SEuIy
1

do

6. PRZYCISK FUNKCJI CHAOS

6

SEuIy

do

rozpoczicia lub zakoEczenia ruchow Ialuzji pionowej
gornego/dolnego kierunku przepEywu powietrza.

7. PRZYCISKI

4

SEuIO
10

2
ON

AUTO CLEAN

11

SEuIO

9
12

SET

OFF

(OFF)

TIMERA

i zakoEczenia pracy.

do ustawiania

bieIOcego

czasu.

SEuIy

do ustawiania i anulowania pracy

w

trybie timera.

10. PRZYCISK AUTOMATYCZNEGO TRYBU NOCNEGO

18

13

rozpoczicia

czasu

9. PRZYCISK USTAWIENIA/ANULOWANIA TIMERA

17
19

8

(ON) I WYAICZENIA

ZAAICZENIA

do ustawienia

8. PRZYCISKI USTAWIENIA GODZINY

CANCEL

7

i

ustawienia

3

SEuIy

14
15

do uruchamiania

automatycznej pracy w trybie nocnym

11. PRZYCISK OBIEGU POWIETRZA

16

wymuszenia obiegu powietrza w pomieszczeniu bez jego
ogrzewania. PRZYCISK TRYBU CHAODZENIA Z
OSZCZODZANIEM ENERGII (OPCJONALNY) Dla klimatyzatorow

SEuIy

do

chEodzenia ani

typu
Klapka
(otworzona)

Inverter ()

SEuIy

do

sprawdzenia temperatury w pomieszczeniu.

13. PRZYCISK PLASMA

(OPCJONALNY)

SEuIy do rozpoczynania i
plazmowego.
ChEodzenie

POLSKI

12. PRZYCISK KONTROLI TEMPERATURY POKOJOWEJ

koEczenia pracy

w

trybie oczyszczania

14. PRZYCISK POZIOMEGO STEROWANIA KIERUNKIEM

NADMUCHU POWIETRZA
Praca automatyczna lub

SEuIy

automatyczne przeEOczanie

do ustawiania

(OPCJONALNY)
poziomego kierunku nadmuchu powietrza.

15. PRZYCISK RESET
Osuszanie do

poziomu optymalnego

UIywany przed wyzerowaniem

dla zdrowia

UIywany przed wybraniem funkcji opisanych
czi‰ci przyciskow.

Ogrzewanie

17. PRZYCISK AUTO CLEAN
?

Model

chEodzOcy(

),

model

z

pompO

cieplnO (

)

na

niebiesko

w

dolnej

(OPCJONALNY)

SEuIy do uruchamiania trybu automatycznego czyszczenia.
W niektorych modelach do tego przycisku przypisana jest druga funkcja
kontroli jasno‰ci wska?nikow LED.
18. PRZYCISK OGRZEWANIA

19.

INFO

czasu

16. PRZYCISK 2nd F

(OPCJONALNY)

(Dostipny tylko w wybranych modelach)
PRZYCISK JASNO"CI WSKA NIKA DIODOWEGO (OPCJA)
SEuIy do ustawiania jasno‰ci LCD.

Aby uIyU funkcji opisanych na niebiesko na dole przyciskow, naleIy najpierw przycisnOU przycisk 2ndF a nastipnie odpowiedni przycisk. Wci‰niicie przycisku 2nd F
aktywuje opisanO na niebiesko funkcji odpowiedniego przycisku.
Aby anulowaU ti funkcji naleIy ponownie wcisnOU przycisk 2nd F. Druga funkcja jest anulowana automatycznie, je‰li przez 10 s nie zostanie wci‰niity Iaden przycisk.

Podricznik uIytkownika
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Tryb

pracy
Wci‰nij PRZYCISK START/STOP
aby zaEOczyU urzOdzenie.
Rozlegnie sii sygnaE d?wiikowy
potwierdzajOcy zaEOczenie.

1

1

Otworz

klapki pilota i wci‰nij przycisk trybu pracy.
kaIdym wci‰niiciu przycisku, tryb pracy zmienia sii w
kierunku wskazanym przez strzaEki

2

Po

3
4
2

ON

ChEodzenie

Automatyczne
przeEOczanie

Osuszanie do poziomu
Ogrzewanie
optymalnego dla zdrowia (tylko model z pompO ciepEa)

DziaEanie automatyczne (model tylko z funkcjO chEodzenia)
Automatyczne przeEOczanie (tylko model z pompO ciepEa)

3

Dla pracy w trybie chEodzenia lub grzania wybierz zadanO
temperaturi wewnitrznO wciskajOc PRZYCISKI

Aby podnie‰U temperaturi

USTAWIANIA TEMPERATURY POKOJOWEJ.
Dla chEodzenia

temperaturi zadanO moIna ustawiU w
ogrzewania, w zakresie 16°C

zakresie 18°C -30°C za‰ dla

-

Aby obniIyU temperaturi

30°C.

4

Pridko‰U wentylatora reguluje sii przy pomocy pilota.
WybraU moIna jednO z czterech pridko‰ci wentylatora: niskO, ‰redniO wysokO oraz CHAOS,
przyciskajOc PRZYCISK WYBORU PRODKO"CI WENTYLATORA POKOJOWEGO.
Po kaIdym wci‰niiciu przycisku, tryb pridko‰U wentylatora zmienia sii w kierunku wskazanym
przez strzaEki.

Nadmuch CHAOS

Naturalny

wiatr dziiki

funkcji

Niska

pridko‰U wentylatora. "rednia pridko‰U wentylatora. Wysoka pridko‰U wentylatora.

CHAOS

uzyskaU wciskajOc PRZYCISK WYBORU PRODKO"CI WENTYLATORA POKOJOWEGO
wybierajOc tryb CHAOS. W tym trybie nawiew podobny jest do naturalnego wiatru dziiki automatycznym zmianom
pridko‰ci wentylatora sterowanego ukEadem CHAOS.
Uczucie ‰wieIo‰ci moIna

10

Klimatyzator pokojowy
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Osuszanie do

poziomu optymalnego
Podczas pracy

w

trybie

dla zdrowia

osuszania

do poziomu

optymalnego

dla zdrowia

wybraniu trybu osuszania powietrza przy pomocy PRZYCISK WYBORU
TRYBU PRACY, urzOdzenie rozpoczyna osuszanie powietrza. W zaleIno‰ci od
aktualnej temperatury w pomieszczeniu, automatycznie ustawiana jest
temperatura oraz przepEyw powietrza tak aby uzyskaU najlepsze warunki
osuszenia powietrza.
JednakIe w takim przypadku na pilocie nie jest wy‰wietlana temperatura zadana,
nie moIna jej rownieI ustawiU.
Podczas funkcji osuszania do poziomu optymalnego dla zdrowia przepEyw
powietrza jest ustalany automatycznie zgodnie z algorytmem optymalizacji,
biorOcym pod uwagi aktualnO temperaturi w pomieszczeniu. W
pomieszczeniu utrzymywane sO zdrowe i komfortowe warunki nawet podczas
por roku o wysokiej wilgotno‰ci powietrza.
Po

Osuszanie do poziomu
optymalnego dla zdrowia

Aby uruchomiU tryb osuszania do poziomu optymalnego dla zdrowia
wykonaj czynno‰ci z punktow 1 2 i 4 (Patrz Tryb pracy)
,

DziaEanie

automatyczne (model tylko
W

z

funkcjO

.

chEodzenia)

tym trybie pracy zadana temperatura i pridko‰U wentylatora ustawiane

automatycznie przez sterujOcy ukEad elektroniczny w zaleIno‰ci od
aktualnej temperatury w pomieszczeniu. Je‰li w pomieszczeniu jest zbyt
ciepEo lub zbyt zimno, wci‰nij odpowiedni przycisk w celu zwiikszenia
chEodzenia lub grzania.
sO

INFO

Auto

:

W

tym trybie pracy nie moIna ustawiaU temperatury zadanej ani
pridko‰ci wentylatora. MoIliwy jest jednak wybor trybu CHAOS
Je‰li dziaEanie systemu nie jest zgodne z oczekiwaniem naleIy
ricznie wybraU inny tryb pracy.

Aby uruchomiU tryb dziaEania automatycznego, wykonaj czynno‰ci
punktow 1 i 2. (Patrz Tryb pracy)

Automatyczne przeEOczanie
Praca

(model

automatyczna

to

w

z

pompO

zasadzie praca

POLSKI
z

ciepEa)
klimatyzatora

w

trybie grzania

lub chEodzenia.
W

tym trybie sterownik automatycznie zmienia tryb pracy tak, aby
utrzymaU temperaturi w zakresie ±2°C od warto‰ci zadanej.

Automatyczne
przeEOczanie
Aby uruchomiU ten tryb pracy, wykonaj czynno‰ci z punktow
(Patrz Tryb pracy)

1 , 2, 3

i 4

.

Podricznik uIytkownika
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Praca

w

trybie

Jet Cool Heat
Funkcja chEodzenia turbo moIe byU uIyta aby szybko obniIyU temperaturi
pomieszczenia w upalne lato. Po wEOczeniu tej funkcji klimatyzator przez 30 minut
pracuje w trybie chEodzenia, z najwyIszO pridko‰ciO wentylatora i zadanO
temperaturO 18°C.
Podobnie po wEOczeniu funkcji Jet Heat (dostipnej tylko w niektorych modelach)
klimatyzator szybko podgrzewa pomieszczenie dziiki pracy przez 60 minut przy
najwyIszej pridko‰ci wentylatora i przy zadanej temperaturze 30°C.

Funkcji ti moIna uruchomiU wciskajOc PRZYCISK JET COOL
Aby przej‰U z trybu Jet Cool do trybu chEodzenia z duIO pridko‰ciO wentylatora przyci‰nij PRZYCISK
JET COOL lub PRZYCISK WYBORU

PRODKO"CI

WENTYLATORA POKOJOWEGO lub PRZYCISK

USTAWIANIA TEMPERATURY POKOJOWEJ.

INFO
Funkcji Jet Cool nie moIna uruchomiU podczas pracy w trybie ogrzewania ani automatycznego przeEOczania.
W przypadku modeli Inverter, Art Cool i Art Cool szeroki (ale nie typ Deluxe) moIna uIyU funkcji szybkiego ogrzewania
Jet Heat przyciskajOc PRZYCISK JET COOL gdy urzOdzenie dziaEa w trybie grzania.
W modelach Art Cool i Art Cool szeroki podczas pracy w trybie Jet Cool/Heat zamykane sO boczne wyloty, aby uzyskaU
silniejsze chEodzenie i grzanie.

?

?

?

Oczyszczanie

NEO PLASMA

(opcjonalne)

ZasadO dziaEania opracowanego przez firmi LG filtra plazmowy jest usuniicie
mikroskopijnych zanieczyszczeE w zasysanym powietrzu przy pomocy plazmy,
skEadajOcej sii z elektronow o wysokim Eadunku. Plazma ta zabija i caEkowicie
niszczy zanieczyszczenia, dziiki czemu powietrze jest czyste i higieniczne.

Oczyszczanie plazmowe moIna uruchomiU wciskajOc PRZYCISK PLASMA
przyci‰niicie wyEOczy dziaEanie filtra plazmowego

na

pilocie.

Ponowne

INFO
Ta

funkcja moIe byU
wentylatora.

uruchomiona

w

kaIdym trybie pracy i przy kaIdej pridko‰ci

Automatyczne czyszczenie (opcja)
Uruchomienie

funkcji automatycznego czyszczenia pozwala na usuniicie wilgoci zgromadzonej w jednostce
pokojowej podczas pracy w trybie chEodzenia lub w trybie osuszania do poziomu optymalnego dla zdrowia.
AUTO CLEAN

1.
2.

3.
4.

INFO
Podczas
oraz

12

Wci‰nij PRZYCISK AUTO CLEAN aby uruchomiU te funkcji.
Gdy urzOdzenie zostanie wyEOczone, wentylator wewnOtrz jednostki pokojowej bidzie
pracowaE dalej przez okoEo 30 minut przy wyEOczonej funkcji chEodzenia i osuszania.
Ealuzje pozostajO zamkniite.
Jednostka dziiki temu ulega osuszeniu z resztek wilgoci oraz oczyszczeniu.
Ponowne wci‰niicie PRZYCISKU AUTO CLEAN podczas pracy powoduje anulowanie
funkcji.

funkcji automatycznego czyszczenia

AUTO CLEAN.

Klimatyzator pokojowy

moIna

uIyU jedynie przyciskow START/STOP, PLASMA

Instrukcja obsEugi

Tryb
Tryb

chEodzenia

chEodzenia

z

oszczidzaniem energii (opcja)

oszczidzaniem energii pozwala na zaoszczidzenie energii podczas pracy w trybie
poziomu optymalnego dla zdrowia, dziiki ustaleniu czasu adaptacji ciaEa w funkcji
temperatury oraz stosownej do tego czasu regulacji temperatury zadanej.
z

chEodzenia i osuszania do
czasu

i

Wci‰nij PRZYCISK START/STOP aby zaEOczyU urzOdzenie.
klapki pilota.
Wybierz tryb chEodzenia lub osuszania do poziomu optymalnego dla zdrowia.
3. Wci‰nij PRZYCISK TRYBU CHAODZENIA Z OSZCZODZANIEM ENERGII
4. Aby anulowaU tryb chEodzenia z oszczidzaniem energii, ponownie wci‰nij przycisk TRYB
CHAODZENIA Z OSZCZODZANIEM ENERGII i urzOdzenie wroci do poprzedniego trybu
pracy (chEodzenia albo osuszania do poziomu optymalnego dla zdrowia).
1.

2. Otworz

Jasno‰U

wy‰wietlacza (opcja)

Jasno‰U

wy‰wietlacza moIna regulowaU przy pomocy pilota.
Wci‰nij przycisk start/stop, aby zaEOczyU urzOdzenie. Otworz pokrywi pilota, naci‰nij przycisk 2ndP
nastipnie przycisk jasno‰ci wy‰wietlacza.
Wy‰wietlacz bidzie ciemny. Naci‰nij ten przycisk ponownie, aby ustawiU jasno‰U wy‰wietlacza.

DziaEanie

a

wymuszone

Procedura

dziaEania, gdy pilot nie moIe byU uIyty.
rozpocznie sii po naci‰niiciu przycisku ON/OFF.
JeIeli chcesz wyEOczyU
urzOdzenie, naci‰nij ten przycisk
ponownie.
DziaEanie

POLSKI
ON/OFF

button

Model pompy

Model

klimatyzatora

Temp. pomieszczenia 24°C

21°C

ogrzewajOcej

Temp. pomieszczenia < 24°C

Osuszanie

Temp. pomieszczenia < 21°C

Tryb dziaEania

ChEodzenie

ChEodzenie

Pridko‰U wentylatora
pokojowego

Wysoka

Wysoka

Wysoka

Wysoka

Ustawienie temperatury

22°C

22°C

23°C

24°C

powietrza

Ogrzewanie

Test dziaEania
Podczas TESTU

DZIAAANIA, urzOdzenie dziaEa w trybie chEodzenia przy wysokiej pridko‰ci wentylatora,
temperatury pomieszczenia i wyEOcza sii po 18 minutach.
Podczas testu, jeIeli urzOdzenie odbierze sygnaE zdalnego sterowania, bidzie dziaEaU przez niego sterowane.
JeIeli chcesz korzystaU z tej opcji naci‰nij i przytrzymaj przycisk ON/OFF na 3-5 sekund, aI usEyszysz 1 sygnaE
niezaleInie od

d?wiikowy.
JeIeli chcesz

zatrzymaU urzOdzenie, naci‰nij

ten

przycisk ponownie.

Podricznik uIytkownika
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Instrukcja obsEugi

Tryb nocny
Wci‰nij PRZYCISK AUTOMATYCZNEGO TRYBU NOCNEGO aby ustawiU czas, kiedy urzOdzenie
ma sii automatycznie wyEOczyU.
Timer moIna zaprogramowaU z dokEadno‰ciO do jednej godziny wciskajOc PRZYCISK AUTOMATYCZNEGO
TRYBU NOCNEGO od 1 do 7 razy. Tryb nocny moIna ustawiU na okres od 1 do 7 godzin. Aby zmieniU o jednO
godzini zadany czas, wci‰nij PRZYCISK AUTOMATYCZNEGO TRYBU NOCNEGO celujOc w klimatyzator.

1.

2.

INFO
W trybie nocnym wentylator pracuje z najniIszO szybko‰ciO w trybie chEodzenia i ‰redniO pridko‰ciO w trybie
grzania, zapewniajOc spokojny sen.
W klimatyzatorach Art Cool i Art Cool szeroki (ale nie model Deluxe) dolny wylot powietrza jest czi‰ciowo
zamykany, aby zapewniU spokojny sen.

?

?

W

chEodzenia oraz osuszania do poziomu optymalnego dla zdrowia:
temperatura zostanie automatycznie podniesiona o 1 °C dwa razy w ciOgu dwoch nastipujOcych po
sobie okresow trzydziestominutowych (2 °C w ciOgu jednej godziny), poprawiajOc komfort snu. Temperatura
zadana pozostanie na tym poziomie do koEca trybu nocnego.

trybie

Zadana

Ustawianie

aktualnego

czasu

ustawiU tylko po przyci‰niiciu PRZYCISKU RESET. Po zmianie baterii naleIy
wcisnOU PRZYCISK RESET aby ustawiU czas. Wci‰nij przycisk START/STOP.
Wci‰nij przycisk 2nd F i sprawd? czy pojawiEa sii ikona
Przy pomocy PRZYCISKIW USTAWIENIA GODZINY ustaw godzini.
CANCEL
Wci‰nij PRZYCISK USTAWIENIA/ANULOWANIA CZASU.

1. Czas moIna
2.

.

3.
4.

SET

INFO
wskazanie A.M.

Sprawd?

(przed poEudniem)

lub P.M.

(po poEudniu).

Ustawianie timera
1.
2.
3.

4.
5.

Sprawd?, czy na wy‰wietlaczu pilota wy‰wietlany jest wEa‰ciwy czas.
Wci‰nij przycisk 2nd F.
ON
OFF
Wci‰nij PRZYCISKI ZAAICZENIA (ON) I WYAICZENIA (OFF)
TIMERA aby zaEOczyU
lub wyEOczyU
timer.
Przy pomocy PRZYCISKIW USTAWIENIA GODZINY ustaw godzini.
Aby ustawiU wybrany czas, wci‰nij PRZYCISKI USTAWIENIA TIMERA kierujOc pilota w stroni
odbiornika sygnaEu.

Aby

skasowaU

ustawienie timera
CANCEL

Sprawd?, czy ikona
jest zgaszona.
Wci‰nij PRZYCISK ANULOWANIA TIMERA kierujOc pilota w stroni
(Kontrolki timera na klimatyzatorze oraz na wy‰wietlaczu zgasnO.)

odbiornika

sygnaEu.

SET

INFO
Wybierz jeden

z

poniIszych trybow

Opo?nienie wyEOczenia (OFF)
14

dziaEania.

Opo?nienie zaEOczenia (ON)

Klimatyzator pokojowy

Opo?nienie wyEOczenia

i

zaEOczenia

Opo?nienie zaEOczenia

i wyEOczenia

CANCEL

SET

Instrukcja obsEugi

Sterowanie kierunkiem nadmuchu powietrza
Gorny/dolny oraz lewy/prawy kierunek nadmuchu
powietrza moIna regulowaU przy pomocy pilota.

Naci‰nij przycisk Start/Stop, aby
urzOdzenie.

Naci‰nij przycisk
koEysaU.

Chaos

Swing

a

Ialuzje zacznO sii

Naci‰nij przycisk ponownie a Ialuzje zatrzymajO sii.
Po 30 minutach, Ialuzje powrocO automatycznie do
pozycji maksymalnego przepEywu powietrza.

uruchomiU

Tryb wymuszonego obiegu powietrza
Ta

funkcja pozwala

na

bez chEodzenia

wymuszenie cyrkulacji powietrza

czy ogrzewania. MoIna jO uruchomiU przyciskajOc PRZYCISK OBIEGU
POWIETRZA.Po uruchomieniu tej funkcji moIna wybraU pridko‰U

przepEywu powietrza, przyciskajOc PRZYCISK WYBORU

PRODKO"CI

WENTYLATORA POKOJOWEGO.

INFO
Funkcja CHAOS zmniejsza zuIycie energii i zapobiega nadmiernemu wychEodzeniu. Pridko‰U wentylatora
zmienia sii automatycznie z wysokiej na niskO i na odwrot w zaleIno‰ci od temperatury otoczenia.
W przypadku modeli Inverter, w ktorych nie ma PRZYCISKU OBIEGU POWIETRZA, cyrkulacji powietrza
moIna osiOgnOU
przyciskajOc PRZYCISK PLASMA.

POLSKI

?

Funkcja automatycznego

uruchamiania

Funkcja ta jest przydatna w razie zaniku zasilania.
Gdy zasilanie zostanie przywrocone po awarii, funkcja ta przywraca poprzednie warunki pracy,
klimatyzator bidzie pracowaE z tymi samymi ustawieniami.

tak Ie

INFO
Zgodnie z ustawieniami fabrycznymi funkcja ta jest aktywna, lecz moIna jO wyEOczyU
wciskajOc i przytrzymujOc przycisk zaE./wyE. przez 6 sekund. UrzOdzenie wyda dwa sygnaEy
d?wiikowe za‰ lampka kontrolna (2) zabEy‰nie 4 razy.
Aby funkcji uruchomiU, przycisk naleIy ponownie wcisnOU i przytrzymaU przez 6 sekund.
UrzOdzenie wyda dwa sygnaEy d?wiikowe za‰ lampka kontrolna (1) zabEy‰nie 4 razy.

Podricznik uIytkownika
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Instrukcja obsEugi

i serwis

ObsEuga
Przed

przystOpieniem
oraz rozEOczyU

obwodu

Jednostka

do

konserwacji naleIy wyEOczyU
zasilajOcy.

gEowny

przycisk zasilania, wyEOczyU

bezpiecznik

kabel

wewnitrzna

UrzOdzenie naleIy czy‰ciU miikkO szmatkO.
Nigdy nie naleIy uIywaU:
Wody o temperaturze wyIszej

?

niI 40°C. MoIe

Nie

naleIy uIywaU

spowodowaU

wybielacza

ani ‰rodkow

‰ciernych.

odksztaEcenia i
P
o

odbarwienia.

wd er

Ga solin e

Substancji lotnych. MogO zniszczyU powierzchnie klimatyzatora

?

Filtry powietrza
Filtry powietrza znajdujOce sii za panelem przednim/kratkO naleIy sprawdzaU i czy‰ciU co dwa
tygodnie lub czi‰ciej, je‰li wystipuje taka potrzeba. Sposob wyjmowania filtra pokazany jest
osobno dla kaIdego modelu na diagramach poniIej. Filtry naleIy wyczy‰ciU odkurzaczem lub
ciepEO wodO z delikatnym ‰rodkiem myjOcym. Je‰li brudu nie da sii Eatwo usunOU, do mycia
naleIy uIyU letniej wody z dodatkiem detergentu. Filtry naleIy dokEadnie wysuszyU w
zacienionym miejscu a nastipnie zamontowaU z powrotem na swoim miejscu.

Filtry plazmowe
Filtry plazmowe, znajdujOce sii za filtrem powietrza, winny byU sprawdzane i czyszczone co 3
miesiOce lub czi‰ciej, je‰li wystipuje taka potrzeba. Sposob wyjmowania filtra pokazany jest
osobno dla kaIdego modelu na diagramach poniIej. Filtry naleIy wyczy‰ciU odkurzaczem. Je‰li filtr dalej
pozostaje brudny, naleIy umyU go wodO i dokEadnie wysuszyU w zacienionym miejscu a nastipnie zamontowaU
powrotem na swoim miejscu.

z

Filtry przeciwzapachowe
NaleIy wymontowaU filtry przeciwzapachowe znajdujOce sii za filtrem powietrza i wystawiU je na bezpo‰rednie
dziaEanie promieni sEonecznych na 2 godziny.
Nastipnie naleIy z powrotem zamontowaU filtry na swoim miejscu.

Wyjmowanie
1.

Typ

Art Cool

filtrow
:

PociOgnij gornO czi‰U panelu przedniego i podnie‰ go do gory. Wyjmij filtr z uchwytem przedniego panelu. Naci‰nij przycisk PUSH i wyciOgnij
uchwyt, aby wyjOU filtr plazmowy. Po wyczyszczeniu wysusz go dokEadnie w zacienionym miejscu. Nastipnie zaEoI filtr oraz filtr plazmowy. ZaEoI
zaczepy panelu przedniego na wieszaki i zamknij go.

Panel

przedni

Filtr

Filtr

powietrza

plazmowy
Mocowanie

Filtr

Filtra
16

plazmowego

nie

naleIy dotykaU przez

Klimatyzator pokojowy

10 sekund od otwarcia kratki

wlotowej

--

Zaczep przedniego
zaczepu
panelu
powietrza

moIe

on

spowodowaU poraIenie elektryczne.

ObsEuga

Wyjmowanie

i serwis

filtrow
2. WyciOgnij zaczepy znajdujOce
sii po obu stronach w dolnej
czi‰ci panelu przedniego, tak
jak to pokazano na ilustracji.

1. WyEOcz zasilanie i otworz gornO
czi‰U przedniego panelu.

3. Wciynij

i zamknij gorna czeyc
przedniego panelu a
nastepnie pociagnij dolna
jego czeyc do przodu, a? do
zablokowania.

4. WyciOgnij ilustracji.

5.

ObroU

ilustracji do gory nogami
maskownici, nastipnie
‰ciOgnij ta‰mi ochronnO
przymocowanO do maskownicy.

6.

i otworz

Ta‰ma ochronna

Umie‰U

obraz/zdjicie
pomiidzy wyjitO ilustracjO
maskownicO. (Zalecana
wielko‰U zdjicia/obrazka:
450mm x 450mm).

a

450mm

maskownica

8.

7. Zamknij maskownici i doci‰nij
jO rikami aI do caEkowitego
zamkniicia.

W razie nie

korzystania
zdjecia/obrazka:
522mm

x

W￠o?

przygotowany

obrazek/fotografie tak jak to
pokazano poni?ej i lekko wciynij
przedni panel, aby zamknac go.

z

maskownicy

maskownica
450mm

9. WyciOgnij oba zaczepy
znajdujOce sii w dolnej czi‰ci
panelu przedniego i zamocuj
go. WEOcz zasilanie.

zalecana wielkoyc

522mm

522mm

522mm

Podricznik uIytkownika
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Maintenance and Service

Jednostka

zewnitrzna

WiIownica wymiennika ciepEa oraz otwory wlotowe jednostki zewnitrznej winny byU sprawdzane regularnie.
na wymienniku ciepEa i otworach wentylacyjne zgromadzi sii kurz i sadza, moIna zleciU ich czyszczenie
wyspecjalizowanej ekipie.
Je‰li

INFO
Brudna i

oblepiona wiIownica

Wskazowki

obniIa

i

powoduje

wzrost kosztow

operacyjnych.

dotyczOce eksploatacji.
Okna

Nie naleIy zbytnio wychEadzaU
pomieszczenia.

jest to korzystne dla zdrowia i
powoduje marnotrawstwo energii
elektrycznej.

Okna i drzwi

winny byU
zamkniite.

O ile

tylko jest to moIliwe
naleIy unikaU otwierania
drzwi i okien aby utrzymaU
chEodne powietrze w
pomieszczeniu.

naleIy zasEaniaU przy
Ialuzji lub zasEon.

W

Nie

naleIy pozwalaU, aby
bezpo‰rednie ‰wiatEo sEoneczne
wpadaEo do pomieszczenia, gdy
pracuje klimatyzator.

Filtry powietrza naleIy
regularnie czy‰ciU.

Zapchanie filtra zmniejsza
przepEyw powietrza i
obniIa skuteczno‰U
chEodzenia

oraz

osuszania.

Filtry naleIy
czy‰ciU co najmniej raz
dwa tygodnie.

pomieszczeniu naleIy

utrzymywaU jednorodnO
temperaturi.

pomocy

Nie

dokEadnie

sprawno‰U urzOdzenia

Poziomy i pionowy kierunek
naleIy ustawiU w taki
sposob, aby w caEym
pomieszczeniu uzyskaU
jednakowO temperaturi.
nawiewu

Pomieszczenie
okresowo

naleIy
wietrzyU.

Jako Ie okna normalnie

zamkniite, dobrym
pomysEem jest wietrzenie
pomieszczenia od czasu

sO

do

W celu

efektywnego i
szybkiego obniIenia
temperatury naleIy
uIywaU wysokich
pridko‰ci wentylatora.
UrzOdzenie osiOga
znamionowO moc
chEodniczO przy wysokiej
pridko‰ci wentylatora.

czasu.

na

Funkcja autodiagnostyki
UrzOdzenie

ma

wbudowanO funkcji autodiagnostyki. Dioda LED w klimatyzatorze bEyska
przypadku naleIy skontaktowaU sii z serwisem lub dystrybutorem

termistora. W takim

Dioda LED

(raz)

3s

18

wy‰wietlajOca informacji

o

bEidzie.

(raz)

3s

3s
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3s

3s

3s

w

razie awarii

ObsEuga
usterki.

Najczistsze
Klimatyzator

moIe

Oszczid?

pracowaU

Problem

MoIliwa

pieniOdze!

nieprawidEowo gdy:
Co

przyczyna

Klimatyzator nie jest wEOczony
prOdu.

Klimatyzator
daje sii

i

czas

i serwis

do

?

Sprawd?
wEoIona

zrobiU?

naleIy

czy wtyczka
do kontaktu.

klimatyzatora jest dobrze

Bezpiecznik jest przepalony / obwod
jest przerwany przez bezpiecznik.

?

Sprawd? skrzynki bezpiecznikow
wymieE/zaEOcz bezpiecznik.

Awaria zasilania.

?

Gdy pojawi sii awaria zasilania, przeEOcz tryb
pracy na wyEOczony (OFF).
Po pojawianiu sii zasilania odczekaj 3 minuty
przed uruchomieniem klimatyzatora aby uniknOU
przeciOIenia kompresora.

Zbyt wysokie napiicie

?

Je‰li

nie

uruchomiU

i

napiicie jest zbyt wysokie lub zbyt niskie,
bezpiecznik rozEOczajOcy obwod.

zadziaEa

Klimatyzator
nie chEodzi

wystarczajOco

Zablokowany przepEyw powietrza

?

Sprawd? czy zasEony, Ialuzje lub meble nie
blokujO wylotu powietrza z klimatyzatora.

Filtr

?

Czy‰ciU filtry co najmniej raz na dwa tygodnie.
Patrz rozdziaE ObsEuga i serwis.

Temperatura w pomieszczeniu byEa
wysoka.

?

Gdy klimatyzator jest wEOczany po raz pierwszy,
przed ochEodzeniem pomieszczenia upEywa
pewien czas.

Zimne

?

Sprawd?, czy nie sO otwarte kratki
doprowadzajOce powietrze do pieca.

?

Upewnij sii,

?

Sprawd?

powietrza jest zabrudzony.

powietrze

Sprawd?

ucieka.

nastawienia

W

pomieszczeniu
ogrzewania.

W
1.

temperatury

moIe

byU

?rodEo

czy sO

one

poprawne.

i usuE takie ?rodEo

lub

wyEOcz je gdy

POLSKI

uIywany jest klimatyzator.

poniIszych sytuacjach naleIy natychmiast

wezwaU

serwis

Dzieje sii co‰ nienormalnego, takiego jak smrod spalenizny, gEo‰ny haEas, itp. Zatrzymaj
urzOdzenia i rozEOcz bezpiecznik obwodu. Nigdy nie probuj samodzielnie naprawiaU albo
uruchamiaU urzOdzenia w takiej sytuacji

2. Przewod

zasilania

jest zbyt gorOcy

3. UkEad

autodiagnostyki wygenerowaE

4. Woda

wycieka

5. Jakikolwiek

z

lub

uszkodzony.

kod

jednostki wewnitrznej

przeEOcznik

czy

bezpiecznik

bEidu.

nawet przy

nie dziaEa

niskiej wilgotno‰ci powietrza.
prawidEowo

Aby uniknOU obniIenia sprawno‰ci, uIytkownik powinien regularnie przeprowadzaU
czyszczenie urzOdzenia. W razie potrzeby naprawa powinna byU przeprowadzona
posiadajOcO odpowiednie uprawnienia.

kontroli i

przez osobi

Podricznik uIytkownika
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