
 
 

 
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
 
 
KLIMATYZATOR 
(typu kasetonowego) 
 
AT-H126CLCO AT-C126CLCO 
AT-H126ELFB AT-C126ELCA 
AT-H186ELFB AT-C186ELCA 
AT-H246FLFB AT-C246FLCA 
AT-H306FLFB AT-C306FLCA 
AT-H368DLFB AT-C368DLCA 
AT-H488DLFB AT-C488DLCA 
AT-H608DLFB AT-C608DLCA 

 
 
Przed instalacją niniejszy klimatyzator 
musi zostać poddany zatwierdzeniu 
na zgodność z normami 
PN-EN 61000-2, PN-EN 6100-3 
 
 

WAŻNE 
• Przed instalacją i użytkowaniem klimatyzatora należy uważnie i 

dokładnie przeczytać niniejszą i instrukcję obsługi. 
• Po przeczytaniu instrukcji obsługi należy ją zachować do wyko-

rzystania w przyszłości.



 

SPIS TREŚCI 
 

DANE URZĄDZENIA Ostrzeżenia dotyczące 
bezpieczeństwa ......................3 Tutaj należy zapisać numer modelu i numer seryjny: 

Nr modelu _____________________________________  
Nr seryjny ______________________________________  Instrukcje użytkowania ..........8 
Znajdują się one na etykiecie umieszczonej z boku obudowy 
każdego urządzenia. Użytkowanie wielu urządzeń 

wewnętrznych (praca 
równoczesna) .......................26 

Nazwa sprzedawcy ________________________________  

Data zakupu ______________________________________  
 Do tej strony należy przypiąć paragon kasowy. Stanowi on 
potwierdzenie daty zakupu na wypadek korzystania z gwa-
rancji. 

Czyszczenie i konserwacja..28 

Rozwiązywanie problemów.31  

PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ   
 Wewnątrz znajduje się dużo przydatnych wskazówek doty-

czących tego, jak właściwie użytkować i dbać o klimatyzator. 
Niewielka ilość czynności zapobiegawczych z Państwa strony 
może przynieść dużą oszczędność czasu i pieniędzy 
w czasie użytkowania klimatyzatora. 

 
 

W części dotyczącej rozwiązywania problemów znajduje się 
wiele odpowiedzi na często powstające wątpliwości. Jeżeli 
najpierw przeczytają Państwo rozdział Porady dotyczące 
rozwiązywania problemów, to może w ogóle nie będzie po-
trzeby wzywania serwisu. 
 

OSTRZEŻENIA 
• W celu naprawy lub konserwacji niniejszego urządze-

nia należy skontaktować się z serwisem. 
• W celu instalacji niniejszego urządzenia należy skon-

taktować się z osobą posiadającą odpowiednie kwali-
fikacje. 

• Klimatyzator nie jest przeznaczony do użytkowania 
bez dozoru przez małe dzieci i osoby niesprawne. 

• Należy pilnować, aby małe dzieci nie bawiły się klima-
tyzatorem. 

• W przypadku konieczności wymiany przewodu zasila-
jącego, wymiana taka powinna być przeprowadzona 
przez osoby wykwalifikowane przy użyciu wyłącznie 
oryginalnych części. 

• Prace instalacyjne muszą być wykonane zgodnie z 
Państwowymi Przepisami Elektrycznymi wyłącznie 
przez upoważnionych pracowników. 
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Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa 
Aby zapobiec okaleczeniu użytkownika lub innych osób oraz uszkodzeniu innych przedmiotów, należy 
postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami. 
 Nieprawidłowe działanie z powodu lekceważenia instrukcji może spowodować okaleczenia lub 

uszkodzenia, których waga jest klasyfikowana poprzez oznaczenie następującymi znakami. 

 OSTRZEŻENIE 
:  Oznaczenie to wskazuje na możliwość spowodowania śmierci 

lub poważnego okaleczenia. 

 UWAGA 
:  Oznaczenie to wskazuje na możliwość spowodowania uszko-

dzenia lub zniszczenia jedynie przedmiotów. 
 Znaczenie symboli zastosowanych w niniejszej instrukcji jest objaśnione poniżej. 

 
Tego nie wolno robić. 

 To trzeba koniecznie wykonać. 

 OSTRZEŻENIE 

 Instalacja 
Nie wolno stosować bezpieczni-
ków uszkodzonych lub o niższej 
wartości znamionowej. Podłączyć 
do obwodu przeznaczonego spe-
cjalnie dla tego urządzenia. 
• Istnieje niebezpieczeństwo pożaru 

lub porażenia prądem elektrycz-
nym. 

 

W sprawie prac elektrycznych 
kontaktować się ze sprzedaw-
cą, elektrykiem lub autoryzo-
wanym punktem serwisowym.
 
• Istnieje niebezpieczeństwo pożaru 

lub porażenia prądem elektrycz-
nym. 

 
 

Urządzenie zawsze należy 
podłączyć do obwodu 
ochronnego. 

 
 

• Istnieje niebezpieczeństwo pora-
żenia prądem elektrycznym. 

 

 
 
 

Pewnie zainstalować panel i 
pokrywę skrzynki sterującej. 
 
• Istnieje niebezpieczeństwo pożaru 

lub porażenia prądem elektrycz-
nym. 

 
 

Zawsze należy instalować oddziel-
ny obwód i bezpiecznik przezna-
czone dla tego urządzenia. 
• Istnieje niebezpieczeństwo pożaru 

lub porażenia prądem elektrycz-
nym. 

 

 
 

Stosować bezpieczniki o pra-
widłowej wartości znamiono-
wej.  
• Istnieje niebezpieczeństwo pożaru 

lub porażenia prądem elektrycz-
nym. 
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Nie modyfikować ani nie prze-
dłużać przewodu zasilającego. 
• Istnieje niebezpieczeństwo pożaru 

lub porażenia prądem elektrycz-
nym. 

 

 

Nie wolno samodzielnie insta-
lować, zdejmować ani przein-
stalowywać urządzenia. 
• Istnieje niebezpieczeństwo poża-

ru, porażenia prądem elektrycz-
nym, eksplozji lub zranienia. 

 

Podczas rozpakowywania i in-
stalacji urządzenia należy za-
chować ostrożność. 
• Ostre krawędzie mogą spowodo-

wać skaleczenia. Należy szcze-
gólnie uważać na krawędzie i że-
berka skraplacza i parownika. 

 
W sprawie instalacji zawsze kon-
taktować się z punktem sprzeda-
ży lub punktem serwisowym. 
• Istnieje niebezpieczeństwo poża-

ru, porażenia prądem elektrycz-
nym, eksplozji lub zranienia. 

 

 

Nie wolno instalować urzą-
dzenia na wadliwej podstawie.
 
• Może to być przyczyną zranienia, 

wypadku lub uszkodzenia wyrobu. 
 

 

Należy się upewnić, że miejsce 
instalacji nie pogorszy się z 
upływem czasu. 
• Jeśli podstawa się zapadnie, kli-

matyzator może spaść wraz z nią 
powodując zniszczenie innych 
obiektów, uszkodzenie urządzenia 
i zranienie ludzi. 

 
  Użytkowanie 

Nie wolno używać urządzenia 
przez dłuższy czas przy wyso-
kiej wilgotności powietrza i 
otwartych drzwiach lub oknach. 
• Skraplająca się woda może spo-

wodować zamoknięcie lub znisz-
czenie mebli.  

 

 

Należy się upewnić, że w czasie 
użytkowania nie ma możliwości 
wyciągnięcia lub uszkodzenia 
przewodu zasilającego. 
• Istnieje niebezpieczeństwo pożaru 

lub porażenia prądem elektrycz-
nym. 

 

Niczego nie wolno umieszczać 
na przewodzie zasilającym. 
 
 
• Istnieje niebezpieczeństwo pożaru 

lub porażenia prądem elektrycz-
nym. 

 
 

Podczas pracy urządzenia nie 
wolno włączać ani odłączać 
wtyczki przewodu zasilającego. 
• Istnieje niebezpieczeństwo pożaru 

lub porażenia prądem elektrycz-
nym. 

 

Nie dotykać (obsługiwać) urzą-
dzenia mokrymi rękoma. 
 
• Istnieje niebezpieczeństwo pożaru 

lub porażenia prądem elektrycz-
nym. 

 

Nie wolno umieszczać grzejni-
ków ani innych urządzeń w po-
bliżu przewodu zasilającego. 
• Istnieje niebezpieczeństwo pożaru 

lub porażenia prądem elektrycz-
nym. 
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Nie pozwalać, aby woda dosta-
wała się do części elektrycz-
nych. 
• Istnieje niebezpieczeństwo poża-

ru, uszkodzenia urządzenia lub 
porażenia prądem elektrycznym. 

 

W pobliżu urządzenia nie prze-
chowywać ani nie używać ga-
zów palnych. 
• Istnieje niebezpieczeństwo pożaru 

lub uszkodzenia urządzenia. 

 

Nie użytkować urządzenia przez 
dłuższy czas w szczelnie za-
mkniętym pomieszczeniu. 
• Może wystąpić niedobór tlenu. 
 

 

W przypadku ulatniania się pal-
nego gazu, przed włączeniem 
urządzenia zamknąć gaz i wy-
wietrzyć otwierając okno. NIE 
używać telefonu, nie włączać ani 
wyłączać przełączników. 
• Nie korzystać z telefonu ani nie włączać/ 

wyłączać przełączników elektrycznych. 
Istnieje niebezpieczeństwo wybu-
chu lub pożaru. 

 

Jeśli z urządzenia dobiegają 
dziwne odgłosy lub zapachy, 
wyłączyć bezpiecznik lub odłą-
czyć przewód zasilający. 
 
 
• Istnieje niebezpieczeństwo pożaru 

lub porażenia prądem elektrycz-
nym. 

 

W przypadku sztormu lub hura-
ganu wyłączyć urządzenie i za-
mknąć okno. Jeśli to możliwe 
usunąć urządzenie z okna przed 
nadejściem huraganu. 
 
• Istnieje niebezpieczeństwo znisz-

czenia przedmiotów, uszkodzenia 
urządzenia lub porażenia prądem 
elektrycznym 

 

Podczas pracy nie otwierać kratki 
wlotowej urządzenia. (Nie doty-
kać filtru elektrostatycznego, jeśli 
urządzenie takowy posiada.) 
• Istnieje niebezpieczeństwo zra-

nienia, porażenia prądem elek-
trycznym lub uszkodzenia urzą-
dzenia. 

 

Jeśli urządzenie zostało zalane, 
należy skontaktować się z punk-
tem serwisowym. 
 
• Istnieje niebezpieczeństwo pożaru 

lub porażenia prądem elektrycz-
nym. 

 

Należy uważać, aby woda nie 
dostała się do wnętrza urządze-
nia. 
 
• Istnieje niebezpieczeństwo poża-

ru, porażenia prądem elektrycz-
nym lub uszkodzenia urządzenia. 

 

Jeśli urządzenie pracuje w pomieszczeniu razem z 
kuchenką, itp., należy je co jakiś czas przewietrzać. 
• Istnieje niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prą-

dem elektrycznym 

 

Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia 
należy wyłączyć główny wyłącznik zasilania. 
• Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elek-

trycznym 
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Gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy 
czas, należy odłączyć wtyczkę zasilającą lub wyłą-
czyć bezpiecznik. 
• Istnieje niebezpieczeństwo zniszczenia lub uszkodzenia 

urządzenia albo jego niezamierzonej pracy. 

 

Należy zadbać o to, aby nikt nie stawał lub 
upadał na zewnętrzne urządzenie. 
 
• Może to być przyczyną zranienia 

osób lub zniszczenia urządzenia. 
 

 UWAGA 

 Instalacja 
Po instalacji lub naprawie zaw-
sze należy sprawdzić, czy nie 
ma wycieku gazu (czynnika 
chłodniczego). 
• Zbyt mała ilość czynnika chłodni-

czego może doprowadzić do 
uszkodzenia urządzenia. 

 

W celu zapewnienia popraw-
nego odprowadzania wody na-
leży zainstalować wąż odpły-
wowy. 
• Nieprawidłowe podłączenie może 

być przyczyną wycieku wody. 

 

Podczas instalacji urządzenie 
należy utrzymywać w pozio-
mie.  

 
• W celu uniknięcia drgań i wycieku 

wody. 

 

Nie instalować w miejscu, gdzie 
hałas lub gorące powietrze z 
urządzenia zewnętrznego może 
przeszkadzać sąsiadom.  
• Może to być przyczyną problemów 

z sąsiadami. 

 
 

Podnoszeniem i przenosze-
niem urządzenia powinno się 
zajmować dwie lub więcej 
osób. 
• Należy unikać skaleczenia. 
 

 
 

Nie należy instalować urządze-
nia w miejscu, gdzie będzie bez-
pośrednio wystawione na mor-
ski wiatr (mgła solna). 
• Może to być przyczyną korozji wyrobu. Ko-

rozja, szczególnie żeber skraplacza i pa-
rownika, może spowodować nieprawidło-
we lub mało wydajne działanie urządzenia. 

 
 Użytkowanie 

Nie wystawiać skóry przez dłuższy czas na 
bezpośrednie działanie zimnego powietrza. 
(Nie siedzieć w przeciągu.) 
 
• Może to być szkodliwe dla zdrowia. 

 

Nie wykorzystywać urządzenia do specjalnych za-
stosowań w celu przechowywania żywności, dzieł 
sztuki, itp. Jest to klimatyzator, a nie precyzyjny 
system chłodniczy. 
• Istnieje niebez-

pieczeństwo 
zniszczenia lub 
utraty tych 
przedmiotów. 
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Nie zatykać wlotu i wylotu 
powietrza. 
 
 
• Może to być przyczyną uszkodze-

nia urządzenia. 
 

 

Do czyszczenia używać miękkiej 
ściereczki. Nie stosować agre-
sywnych detergentów, rozpusz-
czalników, itp. 
• Istnieje niebezpieczeństwo pożaru, po-

rażenia prądem elektrycznym lub 
zniszczenia elementów urządzenia ze 
sztucznego tworzywa. 

 

Przy wyjmowaniu filtra powie-
trza nie dotykać metalowych 
części urządzenia. Są one 
bardzo ostre. 
• Istnieje niebezpieczeństwo skale-

czenia. 

 

Nie stawać ani niczego nie 
kłaść na urządzenie (jednost-
kę zewnętrzną). 
 
• Istnieje niebezpieczeństwo zra-

nienia ludzi oraz uszkodzenia 
urządzenia. 

 

Filtr zawsze należy pewnie 
zamocować. Należy go czy-
ścić co dwa tygodnie lub czę-
ściej, jeśli to konieczne. 
• Zanieczyszczony filtr zmniejsza wy-

dajność klimatyzatora i może być 
przyczyną nieprawidłowej pracy lub 
uszkodzenia urządzenia. 

 

Podczas pracy urządzenia nie 
wkładać rąk ani innych 
przedmiotów do wlotu lub wy-
lotu powietrza. 
• Znajdują się tam ostre ruchome 

elementy, które mogą skaleczyć. 
 

 

Nie pić wody, która wylatuje z 
urządzenia. 
 
 
• Jest to niehigieniczne i może być 

przyczyną groźnych chorób. 
 

 

Podczas czyszczenia lub kon-
serwacji urządzenia należy 
używać mocny stołek lub dra-
binę. 
• Należy zachować ostrożność i unikać 

skaleczenia. 

 

Wymienić wszystkie baterie pilota 
zdalnego sterowania na nowe tego 
samego typu. Nie mieszać baterii 
starych i nowych oraz różnych ty-
pów. 
• Istnieje niebezpieczeństwo pożaru 

lub eksplozji. 
 

 
Nie ładować ani nie demontować baterii. Nie 
wrzucać baterii do ognia. 

 
• Mogą się one zapalić i eksplodować. 
 

 

Jeśli płyn z baterii wyleje się na skórę lub ubranie 
należy spłukać je obficie czystą wodą. Gdy baterie 
ciekną, nie używać pilota zdalnego sterowania. 
• Substancje chemiczne z baterii mogą spowodować 

poparzenie lub inne zagrożenie dla zdrowia. 
 

 

7 



 

Instrukcje użytkowania 
Urządzenie wewnętrzne 
Odbiornik sygnału 
Odbiera sygnały z pilota zdalnego sterowania. 
(Dźwięk potwierdzający odebranie sygnału: dwa krótkie lub jeden długi sygnał.) 
 
Urządzenie wewnętrzne typu kasetonowego 

 Włączony/ wyłączony : Świeci się w czasie pracy klimatyzatora. 

Filtr : Świeci się po 2400 godzin od pierwszego uruchomienia urządzenia 

Timer : Świeci się w czasie działania timera. 

Tryb odszraniania : Świeci się podczas pracy w trybie odszraniania lub startu na ciepło.

Praca wymuszona : Tryb pracy, gdy nie można użyć zdalnego sterowania. 

 
Praca urządzenia zewn. 

: Świeci się w czasie pracy urządzenia zewnętrznego  
 (tylko model chłodzący) 
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Opis i funkcje zdalnego sterownika 
  

 
 
1. Wyświetlacz 

Wyświetla stan pracy. 
2. Włącznik/ wyłącznik  

Po naciśnięciu tego przycisku urządzenie 
rozpoczyna pracę, a po jego ponownym na-
ciśnięciu - kończy. 

3. Przycisk ustawiania temperatury 
Służy do ustawiania żądanej temperatury. 

4. Przycisk wentylacji 
Służy do włączenia nawiewu bez chłodzenia 
i ogrzewania. 

5. Przycisk prędkości wentylatora (szybkie-
go schładzania: model 4-drożny) 
Do ustawienia żądanej prędkości wentylatora 
lub wybrania trybu szybkiego schładzania. 

6. Przycisk wyboru trybu pracy 
Za jego pomocą można wybrać tryb pracy. 
• Tryb pracy automatycznej 
• Tryb chłodzenia 
• Tryb osuszania 
• Tryb ogrzewania (za wyjątkiem modeli 

chłodzących) 
7. Przycisk sterowania nadmuchem 

Używany do sterowania kierunkiem nadmu-
chu powietrza w górę i w dół. 

8. Przycisk sprawdzenia temperatury po-
mieszczenia 
Służy do sprawdzenia temperatury pomieszczenia. 

9. Przycisk plazmowego oczyszczania po-
wietrza (opcja) 

10. Przycisk kasowania timera 
Służy do kasowania timera. 

11. Przycisk ustawiania timera 
Służy do ustawiania żądanego czasu timera. 

12. Przycisk dnia tygodnia 
Służy do wybrania dnia tygodnia. 

13. Przycisk programowania 
Służy do programowania zegara tygodnio-
wego. 

14. Przycisk dni wolnych 
Służy do ustawienia dni wolnych w tygodniu. 

15. Przycisk nastawiania czasu 
Służy do ustawienia aktualnego czasu oraz 
do zmieniania nastaw czasu funkcji zegara 
tygodniowego. 

16. Przycisk ustawiania i kasowania 
Służy do ustawienia i kasowania nastaw ze-
gara tygodniowego. 

17. Przycisk wirowania (model 4-drożny) 
Służy do włączenia funkcji wirowania powie-
trza. 
Przycisk szybkiego schładzania (model 
1-drożny) 

18. Przycisk zerowania 
Służy do ustawienia aktualnego czasu i ze-
rowania czasu nastawionego. 

 
 
 Temperatura wyświetlana może się różnić od rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu, jeśli 

zdalny sterownik jest zainstalowany w miejscu wystawionym na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych lub w pobliżu źródeł ciepła. 
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Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania (opcja) 
Niniejszy klimatyzator jest zasadniczo wyposażony w przewodowy zdalny sterownik. Za dodatkową 
opłatą możliwy jest zakup bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.  

 
 

 
 

1. WŁĄCZNIK/ WYŁĄCZNIK  
Po naciśnięciu tego przycisku urządzenie rozpoczyna 
pracę, a po jego ponownym naciśnięciu - kończy. 

2. PRZYCISK WYBORU RODZAJU PRACY 
Używany do wyboru rodzaju pracy. 

3. PRZYCISKI USTAWIANIA TEMPERATURY 
Służą do ustawiania temperatury pomieszczenia. 

4. PRZYCISK WYBORU PRĘDKOŚCI 
WENTYLATORA 
Służy do wybrania prędkości wentylatora: ma-
ła, średnia, duża, CHAOS. 

5. PRZYCISK SZYBKIEGO SCHŁADZANIA 
Służy do wyboru trybu szybkiego schładzania/ 
ogrzewania. (Szybkie schładzanie/ ogrzewanie 
działa przy bardzo dużej prędkości wentylatora.)   

6. PRZYCISK STEROWANIA NADMUCHEM 
Używany do sterowania kierunkiem nadmu-
chu powietrza w górę i w dół. 

7. PRZYCISKI ON/ OFF TIMERA 
Używane do ustawienia czasu rozpoczęcia 
i zakończenia pracy. 

8. PRZYCISKI USTAWIANIA CZASU  
Używane do nastawiania czasu.  

9. PRZYCISKI SET/ CANCEL TIMERA 
Używane do ustawiania żądanego czasu ti-
mera i do kasowania funkcji timera. 

10. PRZYCISK TRYBU SNU 
Wykorzystywany do włączenia automatycz-
nego trybu snu. 

11. PRZYCISK WENTYLACJI 
Do wymuszenia obiegu powietrza w pomiesz-
czeniu, bez ogrzewania ani chłodzenia. 

12. PRZYCISK SPRAWDZANIA 
TEMPERATURY POMIESZCZENIA 
Służy do sprawdzenia temperatury w pomieszczeniu. 

13. PLAZMA (OPCJA) 
Służy do włączenia bądź wyłączenia funkcji 
plazmowego oczyszczania powietrza. 

14. PRZYCISK RESET 
Inicjalizuje pilota zdalnego sterowania. 

15. PRZYCISK 2nd F 
Używany przed wybraniem funkcji opisanych na 
niebiesko u dołu przycisków. 

* Bezprzewodowy pilot zadalnego sterowania nie obsługuje funkcji wirowania powietrza. 

 UWAGA: dotyczy obsługi pilota zdalnego sterowania 
• Aby sterować klimatyzatorem, należy wycelować w czujnik sygnału znajdujący się na prze-

wodowym sterowniku. 
• Sygnał z pilota zdalnego sterowania może być odbierany w odległości do ok. 7 m. 
• Należy się upewnić, że pomiędzy pilotem zdalnego sterowania, a odbiornikiem sygnału nie 

znajdują się żadne przeszkody. 
• Nie upuszczać ani nie rzucać pilotem zdalnego sterowania.  
• Nie umieszczać go w miejscach wystawionych na bezpośrednie działanie promieni słonecz-

nych ani w pobliżu jakichkolwiek źródeł ciepła.  
• W przypadku występowania mocnego źródła światła (np. lampy o elektronicznym zapłonie, 

lampy fluoroscencyjne), aby zapobiec nienormalnemu działaniu czujnik sygnału należy osło-
nić przy pomocy przesłony lub t.p. 
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Nastawianie aktualnego czasu i dnia tygodnia 
Jeśli w ciągu 5 (czasem 10) sekund od rozpoczęcia ustawiania funkcji nie zostanie naciśnięty żaden 
przycisk, tryb ustawania powraca do trybu początkowego. 
 

1 Nacisnąć przycisk . 
 

Za każdym razem, gdy naciśnięty zostanie ten przycisk, liczba zmienia się od  do  . 
Liczba wskazuje aktualną godzinę. 

 
Przykład: Jeśli nastawiamy godzinę 14:25, przycisk  należy nacisnąć 14 razy. 
 

2 Nacisnąć przycisk . 
 

Za każdym razem, gdy naciśnięty zostanie ten przycisk, liczba zmienia się od  do . 
Liczba wskazuje aktualne minuty. 

 
 

Przykład: Jeśli nastawiamy godzinę 14:25, przycisk  należy nacisnąć 25 razy. 
 

3 Nacisnąć przycisk . 
 

Za każdym razem, gdy naciśnięty zostanie ten przycisk, dzień tygodnia zmienia się od niedzieli do  
soboty. 

 
 
Przykład: Jeśli dzisiaj jest środa (Wed), przycisk  należy nacisnąć 3 razy. 
 

4 Nacisnąć przycisk . 
 

Jeśli chcemy potwierdzić aktualne ustawienia czasu i dnia tygodnia, należy wcisnąć przycisk 
‘Reset’. 

 

 



 

Programowanie zegara tygodniowego 
 

1 Nacisnąć przycisk Program. 
 

Na wyświetlaczu zdalnego sterownika ukazuje się obraz jak na rysunku. Następnie migają symbo-
le ,  i ‘01’.  

 

 
 

2 Nacisnąć przycisk wyboru dnia tygodnia . 
 

Nacisnąć kilkakrotnie przycisk , dopóki nie ukaże się żądany tryb. 
 

 
 
 

Przykład: Jeśli chcemy ustawić czwartek (Thu), przycisk  należy nacisnąć 4 razy. 
 

3 Ustawić wybraną godzinę. 
 

Nacisnąć przycisk  lub . Cyfry godzin zaczną migać. 
Jeśli zostanie naciśnięty przycisk , ukaże się symbol . 
Symbol  oznacza, że została wybrana godzina piąta. 
Używając poniższych przycisków można ustawić czas pracy urządzenia.  

 

 
 

Przykład: klimatyzator pracuje w godzinach 6, 7, 8 i 13 - 22. 
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Oznaczanie dni świątecznych 
 
Jeśli w danym tygodniu wtorek jest dniem świątecznym, można go oznaczyć jako „święto”.  
 
1. Nacisnąć przycisk Program.  
 
 
2. Nacisnąć przycisk dnia tygodnia 

(‘Week’).  
Wybrać wtorek. 

 
 
3. Nacisnąć przycisk dnia świątecznego 

(‘Holiday’) . 
 
 
 

Na wyświetlaczu zdalnego sterownika ukazuje się symbol 
. Zewnętrzna ramka oznacza dzień świąteczny.  

 
 Na dzień świąteczny nie można zaprogramować zegara ty-

godniowego. 
 
 
 

Ustawianie timera 
 
Funkcja ta służy do zaprogramowania włączenia klimatyzatora będącego w stanie wyłączonym bądź 
wyłączenia klimatyzatora będącego w stanie włączonym. 
 
1. Nacisnąć przycisk timera (‘Timer’).  
 
 
 

2. Nacisnąć przycisk  lub . Można teraz ustawić żądany czas. 

Jeśli zostanie naciśnięty przycisk , na wyświetlaczu ukaże np. .  

Oznacza to, że za 3 godziny klimatyzator znajdujący się w stanie włączenia zostanie wyłączony, a 
klimatyzator znajdujący się w stanie wyłączenia zostanie włączony 

 
 
3. Ustawienia timera można wykasować przyciskiem kasowania ‘Cancel’.  
 
 
 
 

Funkcja autodiagnostyki 
 
W przypadku wystąpienia jakiegoś problemu, na wyświetlaczu zdalnego sterownika będzie migać 
znak „CH”. Należy wtedy skontaktować się z serwisem. 
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Tryby pracy 
 

 
 

Procedura postępowania 
 

1 Przycisk włączania/ wyłączania 

2 Przycisk wyboru trybu pracy 

3 Przycisk ustawiania temperatury po-
mieszczenia 

4 Przycisk wyboru prędkości wentylatora 
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Tryb chłodzenia  
 

1 Nacisnąć przycisk włączania/ wyłączania. 

 
 

2 Wybrać tryb chłodzenia 
Nacisnąć przycisk wyboru trybu pracy. 
Za każdym razem, gdy naciśnięty zostanie ten przycisk, tryb pracy przesuwa się w kierunku wska-
zanym strzałką. 

 
MODEL Z POMPĄ CIEPŁA 

 

 
 

MODEL CHŁODZĄCY 
 

 
 

3 Ustawić temperaturę niższą niż temperatura 
pomieszczenia. 

 

 
• Temperatura może być ustawiana w 

zakresie od 18°C do 30°C co 1°C. 
 
 
 
Aby podnieść temperaturę 
 

Aby obniżyć temperaturę 

4 Wybrać prędkość wentylatora. 
 

 
 
• Prędkość wentylatora można wybrać z pięciu ustawień – duża, automatyczna, JET, mała, średnia. 
• Wyświetlacz wskazuje dużą prędkość wentylatora. 
• Tryb pracy wentylatora jest zmieniany za każdym razem, gdy zostaje naciśnięty ten przycisk. 
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Tryb osuszania  
 
W trybie tym powietrze jest osuszane bez jego schładzania. 
 

1 Nacisnąć przycisk włączania/ wyłączania. 

 
 

2 Wybrać tryb osuszania 

Nacisnąć przycisk wyboru trybu pracy. 
Za każdym razem, gdy naciśnięty zostanie ten przycisk, tryb pracy przesuwa się w kierunku wska-
zanym strzałką. 

 
MODEL Z POMPĄ CIEPŁA 
 

 
 
MODEL CHŁODZĄCY 
 

 
 

3 W trybie osuszania. 
 
 

• Prędkość wewnętrznego wentylatora jest automatycznie ustawiana na małą. Przełączenie pręd-
kości wentylatora na inną jest niemożliwe, ponieważ optymalna prędkość w trybie osuszania jest 
regulowana sterownikiem.  
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Tryb ogrzewania (tylko w modelach z pompą ciepła) 
 

1 Nacisnąć przycisk włączania/ wyłączania. 

 
 

2 Wybrać tryb ogrzewania. 

Nacisnąć przycisk wyboru trybu pracy. 
Za każdym razem, gdy naciśnięty zostanie ten przycisk, tryb pracy przesuwa się w kierunku wska-
zanym strzałką. 

 

 
 

3 Ustawić temperaturę wyższą niż temperatura 
pomieszczenia. 

 

 
• Temperatura może być ustawiana w 

zakresie od 16°C do 30°C co 1°C. 
 
 
Aby podnieść temperaturę 
 

Aby obniżyć temperaturę 

4 Ustawić prędkość wentylatora. 
 

 
 
• Prędkość wentylatora można wybrać jako jedną z czterech– duża, automatyczna, mała, średnia. 
• Wyświetlacz wskazuje dużą prędkość wentylatora. 
• Tryb pracy wentylatora jest zmieniany za każdym razem, gdy zostaje naciśnięty ten przycisk. 
 

5 Aby w trybie ogrzewania nie było wydmuchiwane zimne powie-
trze, klimatyzator ten jest ustawiony na sterowanie rozruchem 
na ciepło. W tym czasie na wyświetlaczu zdalnego sterownika 
pokazuje się napis „Preheat”. 

 

6 Jeśli w trybie ogrzewania temperatura zewnętrzna jest za niska, 
klimatyzator przejdzie do procedury odszraniania i na wyświetla-
czu zdalnego sterownika pokaże się napis „Defrost”. 
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Tryb automatyczny (model chłodzący) 
 

1 Nacisnąć przycisk włączania/ wyłączania. 
 

 
 

2 Przyciskiem wyboru trybu pracy wybrać tryb pracy automatycznej. 
Za każdym razem, gdy naciśnięty zostanie ten przycisk, tryb pracy przesuwa się w kierunku wska-
zanym strzałką. 

 
 
MODEL CHŁODZĄCY 

 

 
 

3 Nastawy temperatury i prędkość wentylatora są automatycznie ustawiane przez elektroniczne ste-
rowniki na podstawie pomiaru temperatury pomieszczenia. Jeżeli chcemy zmienić nastawioną tem-
peraturę, należy zamknąć pokrywę pilota zdalnego sterowania i nacisnąć przycisk ustawiania tem-
peratury pomieszczenia. Im zimniej lub cieplej się czujemy, tym więcej razy (do dwóch razy) należy 
nacisnąć ten przycisk. Nastawiona temperatura zostanie zmieniona. 
Temperatura może być ustawiana w zakresie od -2 do 2 co 1 poziom. 

 

 
(Po 5 sekundach wskazanie to zostanie 
zmienione na początkowe wskazanie trybu 
automatycznego) 

 
 

Aby podnieść temperaturę 
 
 
Aby obniżyć temperaturę 

 

 
Podczas pracy automatycznej: 

• Nie można przełączać prędkości wewnętrznego wentylatora. Jego prędkość jest ustawiana po-
przez układy logiki rozmytej.  

• Jeżeli klimatyzator nie pracuje tak, jak chcemy, należy ręcznie przełączyć go w inny tryb pracy. 
System nie przełączy się automatycznie z trybu chłodzenia do trybu ogrzewania, ani z trybu ogrze-
wania do trybu chłodzenia. Musi to być zrobione ręcznie. 

• Podczas pracy w trybie automatycznym, naciśnięcie przycisku sterowania kierunkiem nadmuchu 
powietrza powoduje wahadłowy ruch żaluzji poziomych w górę i w dół. Jeżeli chcemy zatrzymać 
ruch żaluzji, należy ponownie nacisnąć przycisk sterowania kierunkiem nadmuchu. 
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Tryb automatyczny (model z pompą ciepła) 
 

1 Nacisnąć przycisk włączania/ wyłączania. 

 
 

2 Przyciskiem wyboru trybu pracy wybrać tryb pracy automatycznej. 
Za każdym razem, gdy naciśnięty zostanie ten przycisk, tryb pracy przesuwa się w kierunku wska-
zanym strzałką. 

 
 
MODEL Z POMPĄ CIEPŁA 
 

  
 

3 Nastawioną temperaturę 
można zmieniać przez naci-
śnięcie przycisku ustawiania 
temperatury. 

 

 

• Temperatura mo-
że być ustawiana w 
zakresie od 18°C 
do 30°C co 1°C. 

 
 
 
Aby podnieść temperaturę 
 
 
Aby obniżyć temperaturę 
 

 
Podczas pracy automatycznej: 
• Można przełączać prędkość wewnętrznego wentylatora. 
• Jeśli zostanie wybrany tryb pracy automatycznej, system będzie przełączał się automatycznie z 

trybu chłodzenia w tryb ogrzewania lub na odwrót. 
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Tryb wentylacji  
 

1 Nacisnąć przycisk włączania/ wyłączania. 
 

 

2 Nacisnąć przycisk włączenia wentylacji. 

 

3 Za każdym razem, gdy naciśnięty zostanie przycisk wyboru prędkości wentylatora, prędkość wen-
tylatora jest przełączana zgodnie z kierunkiem wskazanym strzałką. 

• Duża prędkość wentylatora. 

• Średnia prędkość wentylatora. 

• Mała prędkość wentylatora 
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Funkcja wirowania powietrza (tylko model 4-drożny) 
• Funkcja ta zapewnia dobre samopoczucie przy chłodzeniu/ ogrzewaniu. 
• Dwie naprzeciwległe żaluzje otwierają się trochę więcej niż dwie pozostałe. 

Po minucie ich ustawienie jest zamieniane. 
 

 
 

1 Nacisnąć przycisk włączania/ wyłączania. Rozlegnie się 
sygnał dźwiękowy. 

 
 

2 W celu włączenia komfortowego chłodzenia lub ogrze-
wania nacisnąć przycisk wirowania powietrza. Zostanie 
zmieniony kąt nachylenia dwóch poziomych żaluzji. 

 
 

 
 
 
 

3 Aby wyłączyć funkcję wirowania powietrza, należy po-
nownie nacisnąć ten przycisk. 
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Regulacja ustawienia nadmuchu 
Umożliwia zmianę kąta otwarcia żaluzji w stosunku do ustawienia po instalacji. 
 

1 Nacisnąć przycisk włączania/ wyłączania. 
 

 

2 Nacisnąć jednocześnie na 3 sekundy przycisk prawej strzałki i przycisk sterowania nadmuchem. 
Wyświetlacz zostanie przełączony jak poniżej. 
Zdjąć palce z przycisków w momencie, gdy na wyświetlaczu widoczny jest oznaczenie ”P0”. 

 

 

3 Ponownie nacisnąć przycisk sterowania nadmuchem.  
Zmianie ulegnie kąt otwarcia dwóch żaluzji poziomych. 
(od P0 do P5) 
 

 
 

4 W celu zakończenia regulacji, nacisnąć przycisk prawej strzałki i przycisk sterowania nadmuchem. 

 

  

5 Pozostałe dwie żaluzje można ustawić naciskając jednocześnie na 3 sekundy przycisk lewej 
strzałki i przycisk sterowania nadmuchem. Dalsza procedura jest taka sama, jak poprzednio. 

 
 

6 Przy włączaniu i wyłączaniu klimatyzatora poprzednio ustawione położenie nie ulega zmianie. 

Jeśli chcemy powrócić do położenia domyślnego, którym jest położenie „P0”, należy ustawić „P0”.  
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Tryb szybkiego schładzania (model 1-drożny) 
 
 
 

1 Nacisnąć przycisk włączania/ wyłączania.  
Rozlegnie się sygnał dźwiękowy. 

 
 

2 W celu wybrania trybu szybkiego schładzania, nacisnąć 
przycisk szybkiego schładzania. Klimatyzator będzie 
pracował w trybie chłodzenia przy bardzo dużej prędko-
ści wentylatora. 

  
  

  
 
 
 
 

3 Aby anulować tryb szybkiego schładzania nacisnąć po-
nownie przycisk szybkiego schładzania albo przycisk 
prędkości wentylatora lub przycisk ustawiania tempera-
tury. Klimatyzator będzie pracował w trybie chłodzenia 
przy dużej prędkości wentylatora 

 

 
 
 
 

 
UWAGA: 
• Po wybraniu w dowolnym momencie trybu szybkiego schładzania, klimatyzator będzie wdmuchiwał 

powietrze z maksymalnie dużą prędkością, automatycznie ustawiając temperaturę pomieszczenia 
na 18°C. Funkcja ta jest używana, aby schłodzić pomieszczenie w jak najkrótszym czasie. 
W trybie ogrzewania funkcja szybkiego schładzania nie jest dostępna. 

• Aby z trybu szybkiego schładzania powrócić do trybu pracy normalnej, wystarczy nacisnąć przy-
cisk wyboru rodzaju pracy, wyboru prędkości wentylatora, ustawiania temperatury pomieszczenia 
lub ponownie przycisk szybkiego schładzania. 
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Funkcja automatycznego nadmuchu 
 

 

1 Nacisnąć przycisk włączania/ 
wyłączania. 
(Sprawdzić, czy 
urządzenie pracuje) 

 
 
 
 

2 Nacisnąć przycisk 
sterowania nadmu-
chem. Poziome ża-
luzje automatycz-
nie zaczną się po-
ruszać w górę i 
w dół. 

 

3 Aby anulować funk-
cję automatycznego 
nadmuchu, naci-
snąć ponownie 
przycisk sterowania 
nadmuchem. 

 

  

 

Funkcja zabezpieczenia przed dziećmi 
Funkcja ta służy uniemożliwieniu dzieciom korzystania z klimatyzatora. 

Procedura postępowania 
1. Włączenie funkcji zabezpieczenia przed dziećmi  

Nacisnąć na trzy sekundy przyciski ‘Timer’ oraz ustawiania mi-
nut ‘Min’. Włącza się funkcja zabezpieczenia przed dziećmi, a 
na wyświetlaczu ukazują się litery ‘CL’. 
Jeśli teraz zostanie naciśnięty dowolny przycisk, klimatyzator 
nie przełączy się w inny tryb pracy, a na wyświetlaczu na trzy 
sekundy ukażą się litery ‘CL’. Funkcja regulacji temperatury 
pomieszczenia działa jednak pomimo włączenia zabezpiecze-
nia przed dziećmi. 

2. Wyłączenie funkcji zabezpieczenia przed dziećmi 
Nacisnąć na trzy sekundy przyciski ‘Timer’ oraz ustawiania mi-
nut ‘Min’. Funkcja zabezpieczenia przed dziećmi zostaje wyłą-
czona, a na wyświetlaczu zdalnego sterownika pokazywany 
jest wybrany tryb pracy. 

 

Przydatne informacje 
Prędkość przepływu powietrza, a wydajność 
chłodnicza. 
Wydajność chłodnicza podana w danych tech-
nicznych jest wartością w warunkach, gdy pręd-
kość wentylatora jest ustawiona na prędkość du-
żą. Przy prędkościach małej lub średniej wydaj-
ność będzie niższa.  
Duża prędkość wentylatora jest zalecana, gdy 
chcemy szybko schłodzić pomieszczenie. 
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Praca wymuszona  
 
 Tryb pracy podejmowany w przypadku, gdy nie można 
użyć pilota zdalnego sterowania. 
Nacisnąć przycisk włączenia pracy wymuszonej na 2 se-
kundy. 
Jeżeli chcemy przerwać działanie, ponownie nacisnąć ten 
przycisk. Gdy po awarii zasilania w czasie pracy wymuszo-
nej, zasilanie zostaje ponownie przywrócone, warunki pra-
cy są ustawiane, jak wyszczególniono poniżej: 
Podczas pracy wymuszonej kontynuowany jest początkowy tryb pracy. 
 

Model z pompą cieplną  
Model chłodzący Temp. pomieszcz. ≥ 

Temp. nastawiona – 2°C 
Temp. pomieszcz. < 

Temp. nastawiona – 2°C 
Tryb pracy chłodzenie chłodzenie ogrzewanie 

Prędkość went. wewn. duża możliwość ustawienia możliwość ustawienia 

Temp. nastawiona 22°C możliwość ustawienia możliwość ustawienia 
 

Funkcja automatycznego włączenia  
W przypadku włączenia zasilania po jego zaniku, urządzenie automatycznie powraca do poprzednich 
warunków pracy. 

Wskazówki dotyczące wskaźnika LED filtra. 
1. Wskaźnik LED filtra jest włączony. 
2. Jeśli wskaźnik LED filtra jest włączony, należy wyczyścić filtr. 
3. Po wyczyszczeniu filtra należy jednocześnie nacisnąć na 3 sekundy przycisk Timer i przycisk l na 

przewodowym zdalnym sterowniku. 
Wskaźnik LED filtra wyłączy się. 

Funkcja oczyszczania plazmowego (opcja) 
 

1 Nacisnąć przycisk włączania/ wyłączania. 
Rozlegnie się sygnał dźwiękowy. 

  

2 Otworzyć drzwiczki na zdalnym sterowniku. 
Nacisnąć przycisk ‘Plasma” plazmowego 
oczyszczania powietrza.  
Działanie rozpoczyna się po naciśnięciu te-
go przycisku, a kończy po jego ponownym 
naciśnięciu. 

3 Po zamknięciu drzwiczek zdalnego sterow-
nika ustawić prędkość wentylatora. Pręd-
kość tę można wybrać z czterech ustawień 
– mała, średnia, duża lub automatyczna. 
Prędkość wentylatora zmieniana jest po 
każdym naciśnięciu przycisku. 

 Funkcja plazmowego oczyszczania powietrza 
(PLASMA) jest dostępna podczas chłodzenia, ogrze-
wania i każdego innego trybu pracy. 
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Użytkowanie wielu urządzeń wewnętrznych (praca równocze-
sna) 
 

- Przy równoczesnym użytkowaniu poprzez wolne złącze dwóch lub więcej urządzeń wewnętrznych 
typu kasetonowego, z rozprowadzaniem powietrza kanałami i typu odwracalnego należy prze-
strzegać poniższej procedury. 

 

1.  Włączyć zasilanie urządzenia przy użyciu zainstalowanego zdal-
nego sterownika, przewodowego lub bezprzewodowego pilota 
zdalnego sterowania. Przy profesjonalnej instalacji, podczas usta-
wiania urządzeń wewnętrznych (górny/ dolny dla kasetonowego 
w suficie, wartość E.S.P. przy rozprowadzaniu powietrza kanała-
mi) instalowany jest tylko jeden przewodowy zdalny sterownik, za 
wyjątkiem sytuacji, gdy instalowana jest kombinacja urządzeń tyl-
ko typu odwracalnego (korzystających z bezprzewodowego zdal-
nego sterowania).   

2. Po ustawieniu żądanego trybu pracy oraz temperatury i rozpo-
częciu pracy urządzenia, odczekać 2-3 sekundy. 

3. Pozostałe urządzenia uruchomią się jednocześnie w takim sa-
mym trybie pracy.  

4. Przy zakończeniu działania przy użyciu zainstalowanego zdalne-
go sterowania, pozostałe urządzenia zatrzymają się w ciągu 2-3 
sekund. (Kombinacja urządzeń tylko typu odwracalnego jest ob-
sługiwana za pomocą bezprzewodowego zdalnego sterowania.) 

5. Szczegółowy opis sposobu obsługi zdalnego sterowania znajduje 
się na stronach poprzednich. 
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Czyszczenie i konserwacja 
Urządzenie wewnętrzne 
 
Kratka, obudowa i zdalny sterownik 
 Przed rozpoczęciem czyszczenia, wyłączyć 

zasilanie urządzenia. Czyścić używając 
miękkiej i suchej tkaniny. Nie używać wybie-
laczy ani środków ściernych. 

UWAGA  
Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia we-
wnętrznego, należy odłączyć urządzenie od zasila-
nia. 

Filtry powietrza 
Filtry powietrza znajdujące się za przednią krat-
ką powinny być sprawdzane i czyszczone raz 
na dwa tygodnie lub częściej, gdy jest to ko-
nieczne. 

 
 Nigdy nie wolno używać: 

• Wody cieplejszej niż 40°C. 
Może spowodować deformację i/ lub zmianę 
koloru. 

• Substancji lotnych.  
Można uszkodzić po-
wierzchnię klimatyzatora. 

 

1. Wyjąć filtry powietrza. 
• Chwycić za uchwyt ramki i wyjąć filtr po-

woli ciągnąc do przodu. 
 

UWAGA: Podczas wyciągania 
filtra nie dotykać metalowych 
części urządzenia wewnętrzne-
go. 
Może to spowodować skaleczenie. 

2. Filtr powietrza wyczyścić przy pomocy 
odkurzacza lub myjąc w ciepłej wodzie 
z mydłem. 
• Jeżeli filtr jest znacznie zabrudzony, na-

leży go umyć roztworem detergentu 
w letniej wodzie. 

• Jeżeli zostanie użyta gorąca woda (50°C 
lub więcej), filtr może ulec deformacji. 

3. Po myciu w wodzie, dobrze wysuszyć 
w cieniu. 
• W czasie suszenia nie wystawiać filtra 

bezpośrednio na promienie słoneczne 
lub ciepło z grzejnika. 

4. Zainstalować ponownie filtr powietrza. 
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Filtr oczyszczający (opcja) 
Czyszczenie 
Filtr PLASMA czyszczenia plazmowego znajdu-
jący się za filtrami powietrza powinien być 
sprawdzany i czyszczony raz na 3 miesiące lub 
częściej, gdy jest to konieczne. 
 

 
 
 

1. Po wyjęciu filtrów powietrza wyjąć filtr 
PLASMA wolno ciągnąc go do przodu. 

2. Filtr PLASMA zanurzyć w wodzie zmiesza-
nej z delikatnym detergentem na 20 - 30 mi-
nut. 

3. Filtr PLASMA suszyć w cieniu przez dobę. 
(Bardzo ważne jest, aby z tych części wilgoć 
była usunięta bardzo dokładnie.) 

4. Należy zachować ostrożność, aby nie prze-
rwać elektrycznych przewodów rozładowu-
jących. 

5. Zainstalować ponownie filtr PLASMA na 
swoje miejsce. 

 

 

Nie dotykać filtru PLASMA w 
przeciągu 10 sekund od otwarcia 
kratki wlotowej. Może to spowo-
dować porażenie wyładowaniem 
elektrycznym. 

 
Wymiana 
• Zalecany okres  użytkowania: ok. 2 lata. 
 
1. Otworzyć przedni panel i wyjąć filtr powie-

trza. 
 

 
2. Wyjąć filtr oczyszczający.  
 
 
3. Włożyć nowy filtr oczyszczający. 
 

4. Włożyć filtr powietrza i zamknąć przedni 
panel. 
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Gdy klimatyzator nie będzie używany przez dłuższy czas 
 
Gdy przez dłuższy czas nie zamierzamy uży-

wać klimatyzatora. 

1 Uruchomić klimatyzator przy ustawieniach 
jak niżej na 2 do 3 godzin. 
• Rodzaj pracy: tryb wentylacji (p. str. 18).  
• Wysuszy to mechanizmy wewnętrzne. 

2 Wyłączyć bezpiecznik obwodu. 
 

 OSTRZEŻENIE: Jeżeli klimatyza-
tor nie będzie używany przez dłuższy 
czas, należy wyłączyć bezpiecznik 
obwodu. 

Zbierający się brud może być przyczyną pożaru. 
 

 
Porada 
Filtry powietrza, a rachunek za energię elek-
tryczną. 
Jeśli filtry powietrza będą zatkane przez kurz, 
wydajność chłodnicza obniża się i 6% energii zu-
żywanej do pracy klimatyzatora będzie marno-
wane. 

 

Gdy klimatyzator będzie używany ponownie. 

1 Wyczyścić filtr powietrza i zainstalować 
go w urządzeniu wewnętrznym. 
(czyszczenie filtra,  p. str. 28) 

 
 
 
 

2 Sprawdzić, czy nie są zablokowane otwo-
ry wlotowe i wylotowe powietrza urządze-
nia wewnętrznego i zewnętrznego. 

 
 
 

3 Sprawdzić, czy przewód ochronny jest 
prawidłowo podłączony. Może być on 
podłączony z boku urządzenia wewnętrz-
nego. 

 
 
 
 
 

 

Porady dotyczące użytkowania 
 

Nie przechładzać 
pomieszczeń. 

Nie jest to dobre dla zdrowia 
i powoduje straty energii elek-
trycznej. 
 
 

Należy mieć zasłonięte firanki 
lub zasłony. 

W czasie pracy klimatyzatora nie 
wolno pozwalać, aby bezpo-
średnie promienie słoneczne 
wpadały do pomieszczenia. 
 
 

Utrzymywać jednolitą tempe-
raturę pomieszczenia. 

Należy wyregulować pionowy 
i poziomy kierunek nadmuchu 
powietrza, aby zapewnić jedno-
litą temperaturę w pomieszcze-
niu. 

 

Należy się upewnić, że okna 
i drzwi są szczelnie zamknięte. 

Aby utrzymać zimne powietrze 
w pomieszczeniu, należy unikać, 
gdy tylko jest to możliwe, otwie-
rania okien i drzwi. 
 

Filtr powietrza należy regular-
nie czyścić. 

Zatykanie się filtra powietrza 
zmniejsza przepływ powietrza, 
co powoduje zmniejszenie 
efektu chłodzenia i osuszania. 
Czyścić przynajmniej raz na 
dwa tygodnie. 
 

Od czasu do czasu należy 
wietrzyć pomieszczenie. 

Ponieważ okna są na stałe za-
mknięte, dobrze jest je czasem 
otworzyć i przewietrzyć po-
mieszczenie. 
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Rozwiązywanie problemów 
Przed wezwaniem serwisu należy sprawdzić poniższe punkty. Jeżeli nieprawidłowość utrzymuje się, 
należy skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem. 
 

Problem Wyjaśnienie Patrz na stronie 

• Czy nie został popełniony błąd podczas pro-
gramowania timera? 13 

Klimatyzator nie działa. 
 

• Czy powodem tego nie jest zadziałanie lub 
przepalenie się bezpiecznika? - 

W pomieszczeniu czuć specy-
ficzny zapach. 

• Sprawdzić, czy nie jest to wilgotny zapach 
wydzielający się ze ścian, dywanów, mebli lub 
ubrań znajdujących się w pomieszczeniu. 

- 

Wydaje się, że skropliny wycie-
kają z klimatyzatora. 
 

• Skraplanie występuje, gdy powietrze 
z klimatyzatora schładza ciepłe powietrze 
znajdujące się w pomieszczeniu. 

- 

• Jest to zabezpieczenie mechanizmu. Klimatyzator nie działa przez ok. 
3 minuty po ponownym włącze-
niu. 

• Po ok. 3 minutach klimatyzator zacznie dzia-
łać 

- 

• Czy filtr powietrza nie jest brudny? Patrz in-
strukcje czyszczenia filtra powietrza. 28 

• Przy pierwszym włączeniu klimatyzatora w 
pomieszczeniu mogło być bardzo gorąco. Na-
leży poczekać, aż powietrze się schłodzi. 

 

• Czy temperatura została prawidłowo nasta-
wiona? 15, 17 

Chłodzenie lub ogrzewanie jest 
nieefektywne. 

• Czy otwory wlotowy i wylotowy urządzenia 
wewnętrznego nie są zatkane? - 

Działanie klimatyzatora jest gło-
śne. 
 

• Dźwięk brzmiący podobnie do płynącej wody. 
− Jest to odgłos płynącego wewnątrz klimaty-

zatora freonu. 
• Dźwięk brzmiący podobnie do wypuszczane-

go  sprężonego powietrza. 
− Jest to odgłos powstający wewnątrz klima-

tyzatora w procesie osuszania. 

- 

Słychać odgłos pękania. • Dźwięk taki powoduje rozszerzanie i kurcze-
nie się kratki wlotowej na skutek zmian tem-
peratury. 

 

Wyświetlacz zdalnego sterowni-
ka jest niewyraźny lub zupełnie 
niewidoczny. 

• Czy nie zadziałał bezpiecznik? 
• Czy baterie nie są włożone w odwrotnym (+) i 

(-) kierunku? 
- 
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