ULISSE ECO
KLIMATYZATOR PRZENOŚNY TYPU SPLIT

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIEJSCE INSTALACJI

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
Przed rozpoczęciem korzystania z klimatyzatora
należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. W
razie jakichkolwiek wątpliwości lub problemów
należy
skontaktować
się
z
autoryzowanym
sprzedawcą lub serwisem.

UWAGA!
• Nie należy instalować tego klimatyzatora w miejscach, w
których występują opary, gazy palne lub wysoka
wilgotność, jak na przykład w szklarni.
• W miejscach w których znajduje się sprzęt, który
wytwarza nadmierne ciepło.
• Nie należy instalować urządzenia wewnętrznego w
miejscu, w którym mogłoby zostać zachlapane wodą (np.
w pralni).
Unikaj:
Aby chronić klimatyzator przed nadmierną korozją, nie należy
instalować urządzenia zewnętrznego w miejscu, w którym
może być ono bezpośrednio narażone na działanie rozpylonej
wody morskiej lub oparów siarki w stacjach pogodowych.

OSTRZEŻENIE

Należy zapewnić swobodny przepływ powietrza do urządzenia
wewnętrznego. Nie należy zasłaniać kratek wlotu i wylotu
powietrza zasłonami lub podobnymi przedmiotami. Nie należy
umieszczać żadnych przedmiotów na klimatyzatorze.

• W pobliżu klimatyzatora nie wolno używać ani
przechowywać benzyny ani innych łatwopalnych cieczy. Jest
to bardzo niebezpieczne. Pod urządzeniem nie należy
również instalować niezabezpieczonych urządzeń
elektrycznych o stopniu ochrony IPX1 (ochrona przed
pionowo spadającą wodą).

WYMOGI ELEKTRYCZNE

• Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku
nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa.

Przed rozpoczęciem korzystania z klimatyzatora
• Sprawdź, czy nominalne jednofazowe napięcie zasilania w
miejscu użytkowania wynosi 220/240 Volt.
• Dla bezpieczeństwa użytkownika należy okresowo
sprawdzać stan przewodu zasilającego; przyłącze
elektryczne urządzenia jest typu Y ze specjalnie
przygotowanym przewodem; w przypadku jego
uszkodzenia w wyniku użytkowania należy skontaktować
się z Centrum Serwisowym w celu wymiany
• Upewnij się, że gniazdo instalacji elektrycznej jest
prawidłowo uziemione.
• Upewnij się, że instalacja elektryczna jest w stanie
dostarczyć prąd roboczy wymagany przez klimatyzator,
oprócz prądu pobieranego przez inne urządzenia (sprzęt
AGD, oświetlenie). Patrz maksymalne pobory podane na
tabliczce znamionowej umieszczonej na urządzeniu.
• Przed gniazdem zasilającym 10A należy zainstalować
wyłącznik dwubiegunowy z bezpiecznikiem topikowym
zwłocznym.
• Upewnij się, że wyłączniki i wartości ochronne instalacji są
w stanie wytrzymać prąd rozruchowy (zwykle przez mniej
niż 1 sekundę).

SYMBOLE OSTRZEGAWCZE
Poniższe symbole są używane w niniejszej instrukcji, aby
ostrzec użytkowników i personel serwisowy przed
potencjalnymi zagrożeniami dla osób lub uszkodzeniami
produktu.
UWAGA!
Ten symbol odnosi się do zagrożeń lub działań, które mogą
spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.
OSTRZEŻENIE

Ten symbol odnosi się do zagrożeń lub działań, które mogą
spowodować uszkodzenie produktu.

• Wszystkie połączenia elektryczne muszą być zgodne z
lokalnymi przepisami elektrycznymi. W celu uzyskania
szczegółowych informacji należy skontaktować się ze
sprzedawcą lub elektrykiem.

UWAGA
• Nigdy nie należy używać głównego wyłącznika lub wtyczki
jako sposobu na zatrzymanie lub uruchomienie
klimatyzatora.
Zawsze używaj przycisku ON/OFF.

UWAGA!
Klimatyzator jest wyposażony w system ochrony sprężarki
przed przeciążeniem, który nie pozwala na uruchomienie
sprężarki, jeśli od poprzedniego zatrzymania nie upłynęły co
najmniej 3 minuty.

• Do klimatyzatora nie wolno wkładać żadnych
przedmiotów. Jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ
wentylator pracuje na wysokich obrotach.

UWAGA

• Nie należy pozwalać dzieciom bawić się klimatyzatorem.
• Nie należy nadmiernie chłodzić pomieszczenia, jeśli
znajdują się w nim małe dzieci lub osoby
niepełnosprawne.

Klimatyzator jest wyposażony w funkcje chłodzenia, osuszania i
wentylacji.
Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje na temat tych
funkcji; należy zapoznać się z tymi opisami podczas korzystania
z klimatyzatora.

• Ten klimatyzator może być używany przez dzieci w wieku
co najmniej 8 lat oraz przez osoby o ograniczonej
sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej bądź
osoby nieposiadające doświadczenia lub wiedzy, pod
warunkiem że nadzór nad nimi lub instrukcje dotyczące
korzystania z klimatyzatora zostały przekazane przez
osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo i że
zrozumiały one możliwe zagrożenia.

LIMITY EKSPLOATACYJNE
CHŁODZENIE

• Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być
wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
• Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji należy
wyłączyć klimatyzator, a następnie wyjąć wtyczkę z
gniazdka.
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WARUNKI
MAKSYMALNE

TEMP. ZEWNĘTRZNA
TEMP. WEWNĘTRZNA

46°C B.S.
32°C B.S./23°C B.U.

WARUNKI
MINIMALNE

TEMP. ZEWNĘTRZNA
TEMP. WEWNĘTRZNA

19°C B.S.
19°C B.S./14°C B.U.

OPIS URZĄDZENIA
1. Pilot zdalnego sterowania na podczerwień

10

2. Panel sterowania
3. Wylot zimnego powietrza
4. Wlot powietrza
5. Jednostka zewnętrzna

11

2

6. Elastyczna rura łącząca dwie jednostki

5

7. Filtr powietrza
8. Kabel elektryczny z wtyczką

3
7

9. Serwisowy spustu kondensatu
10.Wspornik jednostki zewnętrznej
11. Pokrywa szybkozłączek

1
6

4

8

9

PANEL SYGNALIZACYJNY
1

2

3

4

5

5. Przycisk sterujący (bez pilota): Naciśnij ten
przycisk, aby przełączać między funkcjami (OFF i
COOL).

1. Lampka TIMER: Świeci się, gdy urządzenie jest
sterowane przez wyłącznik czasowy.
2. Lampka trybu pracy: świeci się, gdy urządzenie
działa. Miga raz, wskazując, że sygnał zdalnego
sterowania został odebrany i zapamiętany.

OSTRZEŻENIE

ALARM POZIOMU WODY

Pozycja OFF nie powoduje odcięcia zasilania. Użyj
głównego wyłącznika, aby odłączyć klimatyzator..

Miga, gdy klimatyzator wstrzymał pracę podczas
odprowadzania nadmiaru kondensatu lub w
przypadku awarii samego układu odprowadzania
kondensatu.

UWAGA
Lampka kontrolna trybu pracy świeci światłem
ciągłym, a wskaźniki TIMER i STANDBY migają

3. Lampka trybu gotowości (STANDBY): świeci
się, gdy klimatyzator jest podłączony do
gniazdka elektrycznego i jest gotowy do
odbioru sygnału z pilota zdalnego sterowania.

jednocześnie, wskazując, że wybrany tryb pracy (

)

nie jest zgodny z danym urządzeniem. Jeśli tak się
stanie, klimatyzator nie będzie działał do czasu
przywrócenia prawidłowego trybu

4. Odbiornik: Odbiera sygnały wysyłane przez
pilota zdalnego sterowania.
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INSTALACJA KLIMATYZATORA
Klimatyzator składa się z dwóch jednostek połączonych ze
sobą elastycznym wężem. Jednostka wewnętrzna powinna
być umieszczona w pomieszczeniu, które ma być
klimatyzowane, w pobliżu okna, drzwi balkonowych lub
ściany zewnętrznej. Jednostka zewnętrzna, która zapewnia
odprowadzanie ciepła i skroplin, powinna być umieszczona
na zewnątrz, na parapecie, balkonie lub zawieszona na
ścianie.
M6 x 20

USTAWIENIE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ

M6 x 20

Jednostka zewnętrzna musi być zawsze utrzymywana w
pozycji pionowej i dobrze wypoziomowana. Upewnij się, że
nie ma przeszkód dla swobodnej cyrkulacji powietrza.
Wystająca stopka z tyłu urządzenia gwarantuje minimalną
odległość od ściany (3 cm). Należy zapewnić minimalną
odległość od ścian wynoszącą 15 cm po bokach i 80 cm z
przodu urządzenia.

Min. 25 cm.

TYP A

TYP INSTALACJI A
Jeśli masz balkon lub okno z wystarczająco głębokim
parapetem (min. 25 cm), możesz swobodnie umieścić na
nim
urządzenie
zewnętrzne.
Dla
dodatkowego
bezpieczeństwa zalecamy przymocowanie tylnej stopy
urządzenia do progu za pomocą kołka rozporowego M6 x
20. Wąż powinien swobodnie przechodzić między
zlicowanymi skrzydłami okna lub drzwi balkonowych,
zablokowanymi w pozycji minimalnego otwarcia.

100 m

2 ø 10

in.

200

TYP INSTALACJI B (Z PODPORĄ)

140

1. Przymocować szynę nośną do ściany pod parapetem
okna.
2. Włóż wspornik do uchwytu urządzenia zewnętrznego i
odwróć go do góry nogami, jak pokazano na rysunku.
3. Ustaw wspornik i przymocuj go do krawędzi urządzenia
zewnętrznego za pomocą śrub.
4. Włóż wspornik przymocowany do urządzenia
zewnętrznego do szyny przymocowanej do ściany.
Sprawdzić, czy jest wypoziomowana.

TYP B
INSTOTNE INFORMACJE
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
1. Aby przenieść urządzenie zewnętrzne, zawsze trzymaj je za uchwyt, nigdy za wąż.
2. Nigdy nie pozwól, aby jednostka zewnętrzna wisiała na oknie, zwisając z węża.
3. Podczas demontażu urządzenia zewnętrznego po zakończeniu pracy należy odprowadzić resztki
skroplin, przechylając urządzenie.

ŹLE!

ŹLE!
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UWAGA

KORZYSTANIE Z PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania przekazuje sygnały do jednostki
wewnętrznej po każdym naciśnięciu przycisku oraz po
każdej zmianie temperatury wykrytej przez czujnik IFEEL.
W przypadku wystąpienia problemów (rozładowane
baterie, pilot umieszczony w miejscu niewidocznym z
jednostki wewnętrznej,...), regulacja temperatury w
pomieszczeniu jest automatycznie przełączana na czujnik
jednostki wewnętrznej. W takich przypadkach temperatura
w pobliżu zdalnego sterownika może różnić się od

WKŁADANIE BATERII
• Zdejmij pokrywę z tyłu pilota i sprawdź, czy
mikroprzełączniki są ustawione w sposób pokazany na
rysunku:

temperatury wykrytej w miejscu instalacji klimatyzatora.

OBSŁUGA ZA POMOCĄ PILOTA ZDALNEGO
STEROWANIA

PRZEŁĄCZNIKI
• Włóż dwie baterie alkaliczne AAA 1,5 V-DC, zachowując
biegunowość wskazaną na pilocie. Wskazanie czasu na
wyświetlaczu miga.
Naciśnij przycisk SEL TYPE.
Pilot zdalnego sterowania jest teraz gotowy do pracy.
• Średnia żywotność baterii wynosi sześć miesięcy i zależy od
tego, jak często używasz pilota. Jeśli pilot nie będzie
używany przez dłuższy czas (ponad miesiąc), należy wyjąć z
niego baterie.
Baterie należy wymienić, gdy lampka transmisji danych
pilota nie miga lub gdy klimatyzator nie reaguje na
polecenia pilota.
• Baterie w pilocie zdalnego sterowania zawierają
zanieczyszczenia. Po zakończeniu okresu użytkowania
należy je zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Skieruj pilota z głowicą nadajnika na odbiornik na
klimatyzatorze.

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA
ODBIORNIK

JAK WYJĄĆ BATERIE
• Zdejmij pokrywę.
• Naciśnij akumulator w
kierunku bieguna
ujemnego i wyciągnij
go od strony bieguna
dodatniego (jak
pokazano na rysunku).
• Wyjmij drugą baterię w
ten sam sposób.

GŁOWICA NADAJNIKA
PILOT

WYBÓR CZUJNIKA TEMPERATURY
• W normalnych warunkach temperatura w pomieszczeniu jest
wykrywana i kontrolowana przez czujnik temperatury
znajdujący się wewnątrz pilota (ikona IFEEL aktywna na
wyświetlaczu). Funkcja ta pozwala na stworzenie optymalnej
temperatury w pomieszczeniu, ponieważ pilot zdalnego
sterowania przekazuje temperaturę z pozycji, w której się
znajdujemy. Podczas korzystania z tej funkcji pilot musi być
zawsze skierowany w stronę klimatyzatora, dlatego powinien
znajdować się w widocznym miejscu w stosunku do jednostki
wewnętrznej (np. nie należy go wkładać do szuflady).
• Możliwe jest wyłączenie czujnika temperatury pilota poprzez
naciśnięcie przycisku I FEEL. W tym przypadku ikona
względna na wyświetlaczu zgaśnie, a czujnik wewnątrz
urządzenia zacznie działać.
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PILOT STEROWANIA
WYŚWIETLACZ
Wyświetla informacje, gdy pilot jest włączony.
Tryb pracy

Wskazuje, że klimatyzator
pracuje w trybie I FEEL
(aktywny czujnik zdalnego
sterowania).

C

Automatyczny

Potwierdzenie transmisji
danych do klimatyzatora

Chłodzenie
Osuszanie

Tryby Timera

Wentylacja

Zegar
Tryb nocny

Temperatura
w pomieszczeniu

Program
HIGH POWER
(duża moc)

PRZYCISK TRYBU PRACY
Naciśnij ten przycisk, aby zmienić
sposób działania klimatyzatora.
chłodzenie

Zadana
temperatura

Prędkość wentylatora
Automatyczna

Średnia

Wysoka

Niska

TRANSMITER

CZUJNIK
Czujnik temperatury
wewnątrz pilota zdalnego
sterowania wykrywa
temperaturę otoczenia.

Po naciśnięciu przycisków
na pilocie na wyświetlaczu
pojawia się symbol
,aby
przekazać zmiany ustawień
do odbiornika klimatyzacji.

automatyczny
Klimatyzator chłodzi powietrze poprzez
obniżenie temperatury w pomieszczeniu.

osuszanie
Klimatyzator obniża wilgotność
powietrza w otoczeniu.

wentylacja
Klimatyzator działa tylko jako wentylator.

C

NIEDOSTĘPNY TRYB PRACY

PRZYCISK ON/OFF (włącz/wyłącz)
Przycisk służy do włączania i
wyłączania klimatyzatora.

PRZYCISKI REGULACJI
TEMPERATURY
( - ) CHŁODNIEJ
Naciśnij ten przycisk, aby zmniejszyć
wybraną temperaturę.
( + ) CIEPLEJ
Naciśnij ten przycisk, aby zwiększyć
wybraną temperaturę.

PRZYCISK NIEAKTYWNY

PRZYCISK "FAN" (prędkość wentylatora)
Prędkość wentylatora jest
automatycznie wybierana przez
mikroprocesor.
Wysoka prędkość wentylatora.
Średnia prędkość wentylatora.
Niska prędkość wentylatora.

WYBÓR CZUJNIKA IFEEL/IFEEL C

PRZYCISK NOC/ECO

Naciśnij przycisk I FEEL, aby zmienić
ustawienie
aktywnego
czujnika
temperatury (z pilota na klimatyzację
i odwrotnie).

Naciśnij ten przycisk, aby wybrać
funkcję NOC/ECO.
PRZYCISK "DUŻA MOC"
Naciśnij ten przycisk, aby wybrać
funkcję DUŻA MOC

PRZYCISK NIEAKTYWNY

PRZYCISK REGULACJI ZEGARA I TIMERA
Naciśnij ten przycisk, aby wybrać funkcje:
- ustawienie czasu
- włączanie/wyłączanie zegara
sterującego
Szczegółowe informacje znajdują się w
rozdziałach "JAK REGULOWAĆ ZEGAR" i
"REGULACJA WŁĄCZNIKA CZASOWEGO".

PRZYCISKI REGULACJI CZASU
Naciśnij te przyciski, aby ustawić godzinę
i timer. Aby uzyskać szczegółowe
informacje, patrz "JAK REGULOWAĆ
ZEGAR" i "REGULACJA WŁĄCZNIKA
CZASOWEGO".
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PRZYCISK WYBORU TIMERA

Naciśnięcie tego przycisku na wyświetlaczu
uruchamia procedurę ustawiania
wyłącznika czasowego. Szczegółowe
informacje znajdują się w przykładzie
"REGULACJA WYŁĄCZNIKA CZASOWEGO".

JAK USTAWIĆ ZEGAR

UWAGA
• Użyj funkcji osuszania, gdy chcesz zmniejszyć wilgotność
powietrza w pomieszczeniu.
• Gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie wartość
ustawioną na pilocie zdalnego sterowania (termostacie),
klimatyzator automatycznie powtórzy cykle włączania i
wyłączania.
• W trybie osuszania prędkość wentylatora jest ustawiana
automatycznie (świeci się lampka kontrolna
na
pilocie), aby uniknąć nadmiernego wychłodzenia.
• Funkcja osuszania nie może być aktywowana, gdy
temperatura wewnętrzna wynosi 10 °C lub mniej.

1. Naciśnij trzykrotnie przycisk SEL TYPE.Wyświetlacz czasu
zacznie migać.
2. Naciskaj przycisk SET H, aż na wyświetlaczu pojawi się
żądana godzina. Naciskaj przycisk SET M, aż na
wyświetlaczu pojawi się żądana minuta. Wskazanie
godziny na wyświetlaczu przestanie automatycznie migać
po 10 sekundach.

CHŁODZENIE / AUTOMATYCZNE
Sprawdź, czy urządzenie jest
podłączone do sieci elektrycznej i
czy świeci się kontrolka STANDBY.
1. Naciskaj przycisk
,aż na wyświetlaczu
pojawi się symbol COOL .
2. Naciskając przyciski +/- (wybór
temperatury) ustawić żądaną
temperaturę (zakres regulacji wynosi od
32 °C maksimum do 10 °C minimum).

C

1

1

2

2

WENTYLACJA
Jeśli chcesz tylko zapewnić cyrkulację powietrza w pomieszczeniu
bez zmiany temperatury, naciskaj przycisk
,aż na wyświetlaczu
pojawi się tylko symbol wentylacji .
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WYBÓR PRĘDKOŚCI WENTYLATORA

NA WYŚWIETLACZU POJAWI SIĘ WARTOŚĆ
WYBRANEJ TEMPERATURY.

AUTOMATYCZNY
Ustaw przycisk FAN na pozycję "AUTOMATYCZNY".
Mikroprocesor będzie automatycznie sterował prędkością
wentylatora. Gdy klimatyzator zaczyna pracować, prędkość
wentylatora zmienia się (maksymalna - średnia - minimalna bardzo niska) w zależności od obciążenia cieplnego w
pomieszczeniu.

5 SEKUND PO USTAWIENIU ŻĄDANEJ
TEMPERATURY, WYŚWIETLACZ
POWRÓCI DO POKAZYWANIA
TEMPERATURY POKOJOWEJ.
3. Naciśnij przycisk FAN, aby ustawić prędkość wentylatora.

UWAGA
UWAGA

Automatyczna prędkość nie jest aktywna w trybie FAN.

• Jeśli wentylator jest ustawiony na tryb automatyczny i
urządzenie zatrzymuje się po osiągnięciu wartości zadanej,
wentylator również się zatrzyma.
Jeśli wentylator jest ustawiony na jedną z trzech prędkości
ręcznych (wysoka-średnia-niska), będzie kontynuował pracę
z wybraną prędkością, nawet jeśli urządzenie zatrzyma się
po osiągnięciu żądanej wartości.
• Gdy temperatura zewnętrzna lub wewnętrzna jest niska,
urządzenie może ograniczyć prędkość obrotową sprężarki
lub wyłączyć go na pewien czas, aby zapobiec tworzeniu się
lodu na wewnętrznym wymienniku ciepła.

RĘCZNY
Aby ręcznie wyregulować prędkość wentylatora, należy
nacisnąć przycisk FAN i wybrać żądaną prędkość:
WYSOKA

NISKA

PROGRAM NOCNY/OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII
●

Ten program służy do oszczędzania energii elektrycznej.

1. Naciśnij przycisk,
osuszanie.

OSUSZANIE
1. Naciskaj przycisk
OSUSZANIA

ŚREDNIA

aby ustawić klimatyzator na chłodzenie lub

2. Naciśnij przycisk
,aż na wyświetlaczu pojawi się symbol

3. Na wyświetlaczu pojawia się symbol
. Aby zwolnić program
należy ponownie nacisnąć przycisk NIGHT.
Czym jest Program Nocny?
W przypadku wybrania programu nocnego, klimatyzator
automatycznie zmienia ustawioną temperaturę po 60 minutach od
momentu wybrania programu: wzrasta ona o 1°C. Oszczędza to
energię bez wpływu na komfort w pomieszczeniu.

2. Naciskając przyciski +/- (wybór temperatury) ustawić
żądaną temperaturę (zakres regulacji wynosi od 32 °C
maksimum do 10 °C minimum).

NA WYŚWIETLACZU POJAWI SIĘ WARTOŚĆ
WYBRANEJ TEMPERATURY.

UWAGA
Podczas programu nocnego, wewnętrzny wentylator
automatycznie zmniejsza swoją prędkość, aby zmniejszyć głośność
urządzenia.

5 SEKUND PO USTAWIENIU ŻĄDANEJ
TEMPERATURY, WYŚWIETLACZ
POWRÓCI DO POKAZYWANIA
TEMPERATURY POKOJOWEJ.
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USTAWIANIE WŁĄCZNIKA CZASOWEGO

PROGRAM DUŻEJ MOCY (HIGH POWER)

A) J A K U S T A W I Ć C Z A S W Ł Ą C Z E N I A

Program High Power może być wybrany tylko w trybie
chłodzenia i nie może być wybrany w trybie osuszania i
wentylacji. Program High Power pozwala uzyskać maksymalną
wydajność klimatyzatora. Tryb High Power jest wybierany
przez użytkownika za pomocą pilota zdalnego sterowania po
wybraniu trybu chłodzenia. W takich warunkach klimatyzator
będzie zapewniał maksymalną moc grzewczą, co oczywiście
będzie skutkowało wyższym zużyciem energii i większym
hałasem. Wręcz przeciwnie, w celu uzyskania najlepszej
wydajności pod względem efektywności i cichości, zaleca się
nie używać programu High Power, pozostawiając klimatyzator
pracujący w normalnym stanie (program domyślny ustawiony
fabrycznie).
Aby aktywować program High Power należy (po wybraniu
trybu chłodzenia) nacisnąć przycisk HIGH POWER
:
symbol
zaświeci się; w tym momencie lampka kontrolna
pracy (OPERATION - zielona dioda z przodu klimatyzatora)
zacznie powoli migać, sygnalizując w ten sposób aktywację
programu High Power; aby zwolnić program należy ponownie
nacisnąć przycisk: wtedy zielona dioda przestanie migać i
będzie świecić światłem ciągłym.

1. Naciśnij przycisk ST jeden raz. Wskaźnik
ON i wskaźnik godziny zaczną migać.
2. Naciskaj przycisk H, aż zostanie
wyświetlona żądana godzina. Naciskaj
przycisk M, aż wyświetli się żądana liczba
minut. Po 10 sekundach wyświetlacz
powróci do pokazywania aktualnej
godziny.
3. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby uruchomić
klimatyzator.
4. Naciśnij przycisk,
aby ustawić zegar
sterujący na ON TIME (start).

C

3

2

2

1

4

B) J A K U S T A W I Ć C Z A S W Y Ł Ą C Z E N I A

UWAGA
• Podczas pracy w trybie High Power temperatura w
pomieszczeniu może być inna niż ustawiona.
• Program HIGH POWER pozostaje ustawiony nawet po
wyłączeniu, a następnie ponownym włączeniu
klimatyzatora.

1. Naciśnij dwukrotnie przycisk ST.
Wskaźnik OFF i wskaźnik godziny będą
migać
2. Naciskaj przycisk H, aż wyświetli się
żądana godzina. Naciskaj przycisk M, aż
wyświetli się żądana liczba minut. Po 10
sekundach wyświetlacz powróci do
pokazywania aktualnej godziny.
 ِבNaciśnij przycisk ON/OFF, aby uruchomić
klimatyzator.
 ِגNaciśnij przycisk ژژژژژژdwa razy, aby ustawić
wyłącznik czasowy na "OFF TIME".

) J A K U S T A W I Ć C Z A S W Y Ł Ą C Z E N I A
1. Ustaw zegar tak, jak pokazano w krokach
A i B.
2. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby uruchomić
klimatyzator.
3. Naciśnij przycisk
trzy razy, aby
włączyć/wyłączyć program czasowy lub
odwrotnie.

UWAGA
Po ustawieniu timera należy nacisnąć przycisk ST, aby
sprawdzić czas włączenia/wyłączenia.

USTAWIENIE TIMERA NA 1 GODZINĘ
Funkcja ta umożliwia pracę klimatyzatora przez 1 godzinę w
ustawionych warunkach, niezależnie od tego, czy jest on włączony
czy wyłączony.
OPERACJE USTAWIANIA TIMERA. - Naciśnij
przycisk
cztery razy. Na wyświetlaczu pojawi
się znak 1-HOUR TIMER.
ANULOWANIE TIMERA.
• Naciśnij przycisk ON/OFF, aby wyłączyć klimatyzator.
• Poczekaj, aż urządzenie wewnętrzne zostanie wyłączone.
• Ponownie naciśnij przycisk ON/OFF, aby ponownie włączyć
klimatyzator.
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UWAGA

REGULACJA STRUMIENIA POWIETRZA

Awaria zasilania podczas pracy. Jeśli nastąpi awaria zasilania,
klimatyzator zatrzyma się. Po przywróceniu zasilania,
klimatyzator uruchomi się ponownie automatycznie po 3
minutach.

PIONOWO
Chwyć klapkę i obróć ją w górę lub w dół.

PRZYCISK
ZASILANIA

POZIOMO

KONSERWACJA I PIELĘGNACJA

Przepływ powietrza może być regulowany w poziomie poprzez
przesunięcie pionowych żeberek w lewo lub w prawo, jak
pokazano na poniższym rysunku.

UWAGA
Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji należy
wyłączyć klimatyzator, a następnie wyjąć wtyczkę z
gniazdka.
OBUDOWA JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ

• Niektóre metalowe krawędzie i lamele
wężownicy skraplającej mogą
spowodować uszkodzenie, jeśli będą
niewłaściwie obsługiwane: należy
zachować niezbędną ostrożność
podczas czyszczenia tych części.

UWAGA

• Okresowo sprawdzaj urządzenie
zewnętrzne, upewniając się, że wlot i
wylot powietrza nie są zablokowane.

Podczas chłodzenia lub osuszania, szczególnie w
środowiskach o wysokiej wilgotności, pionowe
lamele należy skierować do przodu. Ustawienie
żeberek skrajnie po lewej lub prawej stronie może
spowodować skraplanie się pary wodnej i kapanie z
kratki wylotu powietrza.

• Wężownica skraplająca i inne elementy
jednostki zewnętrznej muszą być
okresowo czyszczone. Skonsultować się
ze sprzedawcą lub serwisem.

OBSŁUGA BEZ PILOTA
Jeśli pilot zdalnego sterowania nie działa lub został zgubiony,
wykonaj następujące czynności:

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA
• Nie należy polewać urządzenia wodą w celu jego
oczyszczenia. Może to spowodować uszkodzenie
elementów wewnętrznych lub zwarcie.
• Nie należy używać rozpuszczalników ani silnych
chemikaliów. Nie należy pocierać plastikowej obudowy
gorącą wodą.

1. KLIMATYZATOR ZATRZYMAŁ SIĘ
Jeśli chcesz uruchomić klimatyzator, naciśnij przycisk
OPERATION KEY, aby wybrać tryb COOL.
UWAGA

Czyszczenie obudowy i kratek wentylacyjnych

Klimatyzator będzie pracował z WYSOKĄ prędkością
wentylatora.
Temperatura ustawiona jest na 25°C.

Wyczyść obudowę i kratkę jednostki wewnętrznej za pomocą
szczotki odkurzacza lub wytrzyj je czystą, miękką szmatką. Jeśli
te części są poplamione, użyj czystej, wilgotnej szmatki.
Podczas czyszczenia kratki należy uważać, aby nie wyciągnąć
klapek z ich miejsc poprzez naciskanie z nadmierną siłą.

2. KLIMATYZATOR W TRAKCIE PRACY.
Jeśli chcesz zatrzymać klimatyzator, naciskaj
ZASILANIA, aż lampka ZASILANIA zgaśnie.

PRZYCISK

TEST OFF ON
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AKCESORIA (DOSTARCZANE NA ŻYCZENIE)

FILTR POWIETRZA
Filtr należy sprawdzać co najmniej raz na dwa tygodnie pracy
urządzenia. Praca klimatyzatora z brudnym lub zatkanym
filtrem zawsze zmniejsza wydajność klimatyzatora i może być
przyczyną poważnych problemów. Filtr znajduje się za kratką
wlotową z przodu klimatyzatora i można go wyjąć od góry..

DODATKOWY ZESTAW
ZEWNĘTRZNĄ

PODPIERAJĄCY

JEDNOSTKĘ

Jeśli
chcesz
używać
klimatyzatora
w
kilku
pomieszczeniach, możesz dokupić więcej szyn wsporczych
do montażu jednostki zewnętrznej.

JAK WYJĄĆ FILTR

2 ø 10

100 m

in.

200

CZYSZCZENIE FILTRÓW

Wyczyść filtr za pomocą odkurzacza. W przypadku tłustego
kurzu, umyć letnią wodą z mydłem, spłukać i pozostawić do
wyschnięcia.

TRANSPORT
Podczas transportowania klimatyzatora należy w miarę
możliwości utrzymywać go w pozycji pionowej. Jeśli nie jest to
możliwe, należy położyć klimatyzator na boku. Po przybyciu do
miejsca docelowego należy natychmiast ustawić klimatyzator
z powrotem w pozycji pionowej i odczekać co najmniej 10
minut przed jego użyciem.

KONSERWACJA
Jeśli klimatyzator nie będzie używany przez dłuższy czas,
należy wyczyścić filtry i spuścić wodę kondensacyjną z
jednostki wewnętrznej za pomocą tylnego węża spustowego.
Nie odłączać węża; jeśli trzeba, zabezpieczyć dwie otwarte
połówki szybkozłącza dostarczonymi plastikowymi zaślepkami
i dokręcić je kluczem. Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na
górnej powierzchni i, jeśli to możliwe, zabezpiecz urządzenie
plastikową płytą.

SPUST KONDENSATU
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Usterka: Klimatyzator jest całkowicie zablokowany.
Możliwa przyczyna:
1. Przerwa w zasilaniu.
2. Wyłącznik obwodu otwarty lub bezpiecznik przerwany.
3. Za niskie napięcie sieci.
4. Przycisk Start jest w pozycji OFF.
5. Rozładowane baterie pilota zdalnego sterowania.

WSKAZÓWKI DLA MAKSYMALNEGO
KOMFORTU I MINIMALNEGO ZUŻYCIA
UNIKAĆ:
• Nie należy zasłaniać kratek wlotowych i wylotowych
urządzenia, jeśli są one zasłonięte, urządzenie nie będzie
działać prawidłowo i może ulec uszkodzeniu.

Rozwiązanie:
1. Przywrócić zasilanie.
2. Skonsultuj się z serwisem.
3. Skonsultuj się z elektrykiem.
4. Nacisnąć przycisk uruchamiania WŁ/WYŁ.
5. Wymienić baterie.

• Skierować promieniowanie do pomieszczenia poprzez
zastosowanie zewnętrznych osłon przeciwsłonecznych lub
zaciągnięcie wewnętrznych żaluzji.
WERYFIKUJ:

Usterka: Sprężarka uruchamia się, ale po kilku minutach
zatrzymuje się.
Możliwa przyczyna:
1. Zatkany element układu skraplacza (jednostka zewnętrzna).
Rozwiązanie:
1. Usunąć przeszkodę.

• Zawsze utrzymuj filtr powietrza w czystości.
Zanieczyszczony filtr zmniejsza przepływ powietrza i
obniża wydajność urządzenia.
• Trzymaj drzwi i okna zamknięte, aby zapobiec infiltracji
nieklimatyzowanego powietrza.

Usterka: Klimatyzator nie chłodzi w wystarczającym
stopniu.
Możliwa przyczyna:
1. Zanieczyszczony lub zatkany filtr.
2. Nadmierne obciążenie chłodnicze.
3. Otwarte drzwi lub okna.
4. Przeszkoda w pobliżu wlotu lub nawiewu powietrza.
5. Za wysokie ustawienie termostatu.
Rozwiązanie:

IDENTYFIKACJA I ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW

•

•

•

Należy unikać używania telefonów komórkowych w pobliżu
klimatyzatora, ponieważ mogą one powodować zakłócenia w
jego prawidłowej pracy. W przypadku zauważenia
nieprawidłowego działania (lampka pracy świeci się, ale
urządzenie zewnętrzne nie działa), należy przywrócić
normalne działanie, odłączając zasilanie na około 60 sekund
za pomocą głównego wyłącznika lub wtyczki, a następnie
ponownie uruchomić klimatyzator.
Migająca lampka kontrolna pracy (OPERATION) i zatrzymanie
klimatyzatora na krótki czas są spowodowane
odprowadzaniem nadmiaru skroplin.

1.
2.
3.
4.

Wyczyścić filtr.
Usunąć nadmiar źródeł ciepła.
Zamknij drzwi i okna.
Usunąć przeszkody, aby przywrócić prawidłową cyrkulację
powietrza.
5. Zresetuj termostat.
Usterka: Klimatyzator wydaje lekkie odgłosy skrzypienia.
Możliwa przyczyna:
1. Wraz ze zmianą temperatury elementy z tworzywa
sztucznego ulegają rozszerzeniu, co powoduje ten problem.

Jeśli lampka pracy nadal miga, a klimatyzator przestaje
działać na pewien czas, oznacza to, że pompa nie działa lub
rura odprowadzająca kondensat wewnątrz węża
przyłączeniowego jest zatkana; w takim przypadku należy
skontaktować się z CENTRUM SERWISOWYM.
Klimatyzator może nadal działać w sytuacji awaryjnej,
odprowadzając skropliny z tylnego węża do pojemnika o
ograniczonej wysokości: wysuń wąż i zdejmij pokrywę.

Rozwiązanie:
1. Sytuację należy uznać za normalną; słyszalne lekkie odgłosy
skrzypienia znikną wraz z ustabilizowaniem się temperatury.

Jeśli klimatyzator nie działa normalnie, przed wezwaniem
serwisu należy przeprowadzić wymienione poniżej czynności
kontrolne. Jeśli problem nadal występuje, należy
skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.

UWAGA
Lampka kontrolna OPERATION świeci światłem ciągłym, a
wskaźniki

TIMER

i

STANDBY

wskazując, że wybrany tryb pracy (

migają

jednocześnie,

) nie jest zgodny z

danym urządzeniem. Jeśli tak się stanie, klimatyzator nie
będzie działał do czasu przywrócenia prawidłowego trybu.
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PAROWANIE PILOTA Z URZĄDZENIEM
Pilot zdalnego sterowania może być adresowany do 4 różnych jednostek zainstalowanych w pomieszczeniu
- Jednoczesne sterowanie do 4 jednostek za pomocą jednego pilota lub
- Każdy sterownik kontroluje własną jednostkę, dzięki czemu można dostosować temperaturę, timer i
wszystkie inne funkcje do własnych potrzeb.

Postępuj w następujący sposób:
- wyłącz zasilanie urządzenia.
- Wyjmij baterie z pilota zdalnego sterowania.
- Ustaw mikroprzełączniki (patrz tabela).
- Włóż baterie do pilota zdalnego sterowania.
- Włącz zasilanie urządzenia
Urządzenie zostanie teraz uruchomione
ponownie z nowymi adresami.
Ustaw JP2 i JP3 jak pokazano w tabeli.

URZĄDZENIE

PILOT

PŁYTKA

1
Pozycja fabryczna
JP2=ZAMKNIĘTE JP3=ZAMKNIĘTE

1=OFF 2=OFF 3= OFF
4=OFF 5=ON 6=ON
2

JP2=OTWARTE JP3=ZAMKNIĘTE

1=ON 2=OFF 3=OFF
4=OFF 5=ON 6=ON
3

JP2=ZAMKNIĘTE JP3=OTWARTE

1=OFF 2=ON 3=OFF
4=OFF 5=ON 6=ON
4

JP2=OTWARTE JP3=OTWARTE

1=ON 2=ON 3=OFF
4=OFF 5=ON 6=ON
13

IINFORMACJE DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO USUWANIA PRODUKTU zgodnie z art. 26 D.Lgs. 14/03/14, nr
49 "WDROŻENIE DYREKTYWY EUROPEJSKIEJ 2012/19/UE W SPRAWIE ODPADÓW ZE SPRZĘTU
ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO".
Po zakończeniu okresu użytkowania urządzenia nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi.
Przypominamy o ważnej roli konsumenta w przyczynianiu się do ponownego wykorzystania, recyklingu i innych form odzysku
takich odpadów. Urządzenie musi być utylizowane oddzielnie w miejskich punktach zbiórki odpadów lub bezpłatnie u
sprzedawców przy zakupie nowego urządzenia tego samego typu. W przypadku produktów o zewnętrznych wymiarach
mniejszych niż 25 cm, ta bezpłatna usługa odbioru musi być świadczona bezpłatnie przez dużych detalistów (powierzchnia
sprzedaży co najmniej 400 m2 ), nawet jeśli nie zakupiono równoważnego urządzenia.
Osobne pozbywanie się sprzętu elektrycznego i elektronicznego pozwala uniknąć ewentualnych negatywnych skutków dla
środowiska i zdrowia ludzkiego wynikających z niewłaściwego pozbywania się sprzętu, a także umożliwia odzyskiwanie i
recykling materiałów, z których został on wykonany, przy znacznej oszczędności energii i zasobów.
Aby zwrócić uwagę na obowiązek oddzielnej utylizacji tego urządzenia, na produkcie znajduje się symbol przekreślonego
pojemnika na kółkach.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEJ UTYLIZACJI BATERII ZGODNIE Z DYREKTYWĄ EUROPEJSKĄ
2006/66/EC I ZMIANAMI WPROWADZONYMI DYREKTYWĄ 56/2013/UE
Baterię należy wymienić po wyczerpaniu się jej ładunku elektrycznego: po zakończeniu okresu użytkowania baterii nie wolno
wyrzucać razem z niesortowanymi odpadami. Należy je oddać w specjalnych punktach zbiórki odpadów lub u sprzedawców, którzy
świadczą takie usługi. Wyrzucając baterię oddzielnie, można uniknąć negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzkie,
wynikającego z niewłaściwej utylizacji, a także odzyskać i poddać recyklingowi materiały, z których została wykonana, oszczędzając
w ten sposób energię i zasoby. Aby podkreślić obowiązek oddzielnego wyrzucania baterii, bateria jest oznaczona symbolem
przekreślonego pojemnika na śmieci. Nielegalne pozbycie się produktu przez użytkownika spowoduje zastosowanie sankcji
administracyjnych przewidzianych w obowiązujących przepisach.

OZPORZĄDZENIE (UE) NR 517/2014 - F-GAZ
Urządzenie zawiera R32, fluorowany gaz cieplarniany o potencjale globalnego ocieplenia (GWP) = 675. Nie
usuwać R32 do środowiska.
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