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DANE URZ	DZENIA 
Tutaj nale�y zapisa� numer modelu i numer seryjny: 
Nr modelu ______________________________________  
Nr seryjny ______________________________________  
Znajduj� si� one na etykiecie umieszczonej z boku obudowy 
ka�dego urz�dzenia. 

Nazwa sprzedawcy________________________________  

Data zakupu _____________________________________  
� Do tej strony nale�y przypi�� paragon kasowy. Stanowi on 

potwierdzenie daty zakupu na wypadek korzystania z gwa-
rancji. 

PRZECZYTA
 INSTRUKCJ�  
Wewn�trz znajduje si� du�o przydatnych wskazówek doty-
cz�cych tego, jak wła�ciwie u�ytkowa� i dba� o klimatyzator. 
Niewielka ilo�� czynno�ci zapobiegawczych z Pa�stwa strony 
mo�e przynie�� du�� oszcz�dno�� czasu i pieni�dzy w czasie 
u�ytkowania klimatyzatora. 

W cz��ci dotycz�cej rozwi�zywania problemów znajduje si�
wiele odpowiedzi na cz�sto powstaj�ce w�tpliwo�ci. Je�eli 
najpierw przeczytaj� Pa�stwo rozdział Porady dotycz�ce 
rozwi�zywania problemów, to mo�e w ogóle nie b�dzie po-
trzeby wzywania serwisu. 

OSTRZE�ENIA 
• W celu naprawy lub konserwacji niniejszego urz�dze-

nia nale�y skontaktowa� si� z serwisem.
• W celu instalacji niniejszego urz�dzenia nale�y skon-

taktowa� si� z osob� posiadaj�c� odpowiednie kwali-
fikacje.

• Klimatyzator nie jest przeznaczony do u�ytkowania 
bez dozoru przez małe dzieci i osoby niesprawne.

• Nale�y pilnowa�, aby małe dzieci nie bawiły si� klima-
tyzatorem.

• W przypadku konieczno�ci wymiany przewodu zasila-
j�cego, wymiana taka powinna by� przeprowadzona 
przez osoby wykwalifikowane przy u�yciu wył�cznie 
oryginalnych cz��ci.
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Ostrze�enia dotycz�ce bezpiecze�stwa 
Aby zapobiec okaleczeniu u�ytkownika lub innych osób oraz uszkodzeniu innych przedmiotów, nale�y 
post�powa� zgodnie z poni�szymi wskazówkami. 
 Nieprawidłowe działanie z powodu lekcewa�enia instrukcji mo�e spowodowa� okaleczenia lub 

uszkodzenia, których waga jest klasyfikowana poprzez oznaczenie nast�puj�cymi znakami.

OSTRZE�ENIE
:  Oznaczenie to wskazuje na mo�liwo�� spowodowania �mierci 

lub powa�nego okaleczenia. 

UWAGA
:  Oznaczenie to wskazuje na mo�liwo�� spowodowania uszko-

dzenia lub zniszczenia jedynie przedmiotów. 

OSTRZE�ENIE
Nie stosowa� bezpieczników  wadli-
wych lub poni�ej warto�ci znamiono-
wej. Urz�dzenie podł�czy� do od-
dzielnego obwodu. 
• Istnieje niebezpiecze�stwo po�aru 

lub pora�enia pr�dem elektrycz-
nym. 

W sprawie prac elektrycznych 
kontaktowa� si� ze sprzedawc�, 
elektrykiem lub autoryzowanym 
punktem serwisowym. 
• Nie  demontowa� ani nie naprawia� wy-

robu. Istnieje niebezpiecze�stwo po�aru 
lub pora�enia pr�dem elektrycznym. 

Urz�dzenie zawsze nale�y podł�-
czy� do obwodu ochronnego. 

• Istnieje niebezpiecze�stwo po�aru 
lub pora�enia pr�dem elektrycz-
nym. 

Pewnie zainstalowa� panel i po-
kryw� skrzynki steruj�cej. 

• Istnieje niebezpiecze�stwo po�aru 
lub pora�enia pr�dem elektrycz-
nym. 

Zawsze nale�y zainstalowa� od-
dzielny obwód i bezpiecznik. 

• Nieprawidłowe podł�czenie mo�e 
spowodowa� po�ar lub pora�enie 
pr�dem elektrycznym. 

Nale�y stosowa� bezpieczniki o od-
powiednich warto�ciach znamiono-
wych. 
• Istnieje niebezpiecze�stwo po�aru 

lub pora�enia pr�dem elektrycz-
nym.                     

Nie modyfikowa� ani nie przedłu-
�a� przewodu zasilaj�cego. 

• Istnieje niebezpiecze�stwo po�aru 
lub pora�enia pr�dem elektrycz-
nym. 

Nie wolno samodzielnie instalo-
wa�, zdejmowa� ani przeinstalo-
wywa� urz�dzenia. 
• Istnieje niebezpiecze�stwo po�a-

ru, pora�enia pr�dem elektrycz-
nym, eksplozji lub zranienia. 

Podczas rozpakowywania i instalacji 
urz�dzenia nale�y zachowa� ostro�-
no��. 
• Ostre kraw�dzie mog� spowodowa� skale-

czenia. Nale�y szczególnie uwa�a� na kra-
w�dzie i �eberka skraplacza i parownika. 

W sprawie instalacji zawsze kontak-
towa� si� z punktem sprzeda�y lub 
punktem serwisowym. 
• Istnieje niebezpiecze�stwo po�aru 

lub pora�enia pr�dem elektrycz-
nym. 

Nie wolno instalowa� urz�dzenia 
na wadliwej podstawie. 

• Mo�e to by� przyczyn� zranienia, 
wypadku lub uszkodzenia wyrobu. 

Nale�y si� upewni�, �e miejsce in-
stalacji nie pogorszy si� z upływem 
czasu. 
• Je�li podstawa si� zapadnie, klimatyzator 

mo�e spa�� wraz z ni� powoduj�c znisz-
czenie innych obiektów, uszkodzenie 
urz�dzenia i zranienie ludzi. 

Nie wolno u�ywa� urz�dzenia przez 
dłu�szy czas przy wysokiej wilgotno-
�ci powietrza i otwartych drzwiach lub 
oknach. 
• Skraplaj�ca si� woda mo�e spo-

wodowa� zamokni�cie lub znisz-
czenie mebli.  

Nale�y si� upewni�, �e w czasie 
u�ytkowania nie ma mo�liwo�ci wy-
ci�gni�cia lub uszkodzenia przewo-
du zasilaj�cego. 
• Istnieje niebezpiecze�stwo po�aru 

lub pora�enia pr�dem elektrycz-
nym. 

Niczego nie wolno umieszcza� na 
przewodzie zasilaj�cym. 

• Istnieje niebezpiecze�stwo po�aru 
lub pora�enia pr�dem elektrycz-
nym. 

Podczas pracy urz�dzenia nie wolno 
wł�cza� ani odł�cza� wtyczki prze-
wodu zasilaj�cego. 
• Istnieje niebezpiecze�stwo po�aru 

lub pora�enia pr�dem elektrycz-
nym. 

Nie wolno dotyka� (obsługiwa�) 
urz�dzenia mokrymi r�koma. 

• Istnieje niebezpiecze�stwo po�aru 
lub pora�enia pr�dem elektrycz-
nym. 

Nie wolno umieszcza� grzejników 
ani innych urz�dze� w pobli�u 
przewodu zasilaj�cego. 
• Istnieje niebezpiecze�stwo po�aru 

lub pora�enia pr�dem elektrycz-
nym. 

Nie pozwala�, aby woda dostawała 
si� do cz��ci elektrycznych. 

• Istnieje niebezpiecze�stwo po�a-
ru, uszkodzenia urz�dzenia lub 
pora�enia pr�dem elektrycznym. 

W pobli�u urz�dzenia nie przecho-
wywa� ani nie u�ywa� gazów pal-
nych. 
• Istnieje niebezpiecze�stwo po�aru 

lub uszkodzenia urz�dzenia. 

Nie u�ytkowa� urz�dzenia przez 
dłu�szy czas w szczelnie zamkni�-
tym pomieszczeniu. 
• Mo�e wyst�pi� niedobór tlenu. 
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W przypadku ulatniania si� palnego 
gazu, przed wł�czeniem urz�dzenia 
zamkn�� gaz i wywietrzy� otwieraj�c 
okno. 
• Nie u�ywa� telefonu oraz nie wł�-

cza� ani wył�cza� przeł�czników. 
Istnieje niebezpiecze�stwo wybu-
chu lub po�aru. 

Je�li z urz�dzenia dobiegaj� dziwne 
odgłosy lub zapachy, wył�czy� bez-
piecznik lub odł�czy� przewód zasi-
laj�cy. 
• Istnieje niebezpiecze�stwo po�aru 

lub pora�enia pr�dem elektrycz-
nym. 

W przypadku sztormu lub huraganu 
wył�czy� urz�dzenie i zamkn��
okno. Je�li to mo�liwe usun�� urz�-
dzenie z okna. 
• Istnieje niebezpiecze�stwo znisz-

czenia innych przedmiotów, 
uszkodzenia urz�dzenia lub pora-
�enia pr�dem elektrycznym 

Podczas pracy nie otwiera� kratki wlo-
towej urz�dzenia. (Nie dotyka� filtru 
elektrostatycznego, je�li urz�dzenie 
takowy posiada.) 
• Istnieje niebezpiecze�stwo zra-

nienia, pora�enia pr�dem elek-
trycznym lub uszkodzenia urz�-
dzenia. 

Je�li urz�dzenie zostało zalane, na-
le�y skontaktowa� si� z punktem 
serwisowym. 

• Istnieje niebezpiecze�stwo po�aru 
lub pora�enia pr�dem elektrycz-
nym 

Nale�y uwa�a�, aby woda nie dosta-
ła si� do wn�trza urz�dzenia. 

• Istnieje niebezpiecze�stwo po�a-
ru, pora�enia pr�dem elektrycz-
nym lub uszkodzenia urz�dzenia. 

Je�li urz�dzenie pracuje w pomieszczeniu razem z ku-
chenk�, itp., nale�y je co jaki� czas przewietrza�. 
• Istnieje niebezpiecze�stwo po�aru lub pora�enia pr�-

dem elektrycznym 

Przed czyszczeniem lub konserwacj� urz�dzenia 
nale�y wył�czy� główny wył�cznik zasilania. 
• Istnieje niebezpiecze�stwo pora�enia pr�dem elek-

trycznym 

Gdy urz�dzenie nie b�dzie u�ywane przez dłu�szy 
czas, nale�y odł�czy� wtyczk� przewodu zasilaj�-
cego lub wył�czy� bezpiecznik. 
• Istnieje niebezpiecze�stwo zniszczenia lub uszkodzenia 

urz�dzenia albo jego niezamierzonej pracy. 

Nale�y zadba� o to, aby nikt nie mógł stan�� lub 
upa�� na jednostk� zewn�trzn�. 

• Mo�e to by� przyczyn� zranienia osób lub zniszczenia 
urz�dzenia. 

UWAGA
Po instalacji lub naprawie zawsze na-
le�y sprawdzi�, czy nie ma wycieku 
gazu (czynnika chłodniczego). 
• Zbyt mała ilo�� czynnika chłodni-

czego mo�e doprowadzi� do 
uszkodzenia urz�dzenia. 

W celu zapewnienia poprawnego 
odprowadzania wody nale�y zain-
stalowa� w�� odpływowy. 
• Nieprawidłowe podł�czenie mo�e 

by� przyczyn� wycieku wody. 

Podczas instalacji urz�dzenia nale�y 
je wypoziomowa�.  

• W celu unikni�cia drga� i wycieku 
wody. 

Nie instalowa� w miejscu, gdzie ha-
łas lub gor�ce powietrze z jednostki 
zewn�trznej mo�e przeszkadza� s�-
siadom.  
• Mo�e to by� przyczyn� problemów 

z s�siadami. 

Podnoszeniem i przenoszeniem 
urz�dzenia powinno si� zajmowa�
dwie lub wi�cej osób. 

• Nale�y unika� skaleczenia. 

Nie nale�y instalowa� urz�dzenia 
w miejscu, gdzie b�dzie bezpo-
�rednio wystawione na morski 
wiatr (mgła solna). 
• Mo�e to by� przyczyn� korozji wyrobu. 

Korozja, szczególnie �eber skraplacza i 
parownika, mo�e spowodowa� nie-
prawidłowe lub mało wydajne działanie 
urz�dzenia. 

Nie wystawia� skóry przez dłu�-
szy czas na bezpo�rednie działa-
nie zimnego powietrza. 
(Nie siedzie� w przeci�gu.) 

• Mo�e to by� szkodliwe dla zdrowia.

Nie wykorzystywa� urz�dzenia do 
specjalnych zastosowa� w celu prze-
chowywania �ywno�ci, dzieł sztuki, 
itp. Jest to klimatyzator, a nie precy-
zyjny system chłodniczy. 
• Istnieje niebezpiecze�stwo znisz-

czenia lub utraty tych przedmio-
tów. 

Nie zatyka� wlotu i wylotu powie-
trza. 

• Mo�e to by� przyczyn� uszkodze-
nia urz�dzenia. 

Do czyszczenia u�ywa� mi�kkiej 
�ciereczki. Nie stosowa� agre-
sywnych detergentów, rozpusz-
czalników, itp. 
• Istnieje niebezpiecze�stwo po�aru, 

pora�enia pr�dem elektrycznym lub 
zniszczenia elementów urz�dzenia 
ze sztucznego tworzywa. 

Przy wyjmowaniu filtra powietrza 
nie dotyka� metalowych cz��ci 
urz�dzenia. S� one bardzo ostre! 

• Istnieje niebezpiecze�stwo skale-
czenia. 

Nie stawa� ani niczego nie kła��
na urz�dzeniu (jednostce ze-
wn�trznej). 

• Istnieje niebezpiecze�stwo zra-
nienia ludzi oraz uszkodzenia 
urz�dzenia. 
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Filtr zawsze nale�y pewnie 
zamocowa�. Nale�y go czy-
�ci� co dwa tygodnie lub cz�-
�ciej, je�li to konieczne. 
• Zanieczyszczony filtr zmniejsza 

wydajno�� klimatyzatora i mo�e 
by� przyczyn� nieprawidłowej pra-
cy lub uszkodzenia urz�dzenia.

Podczas pracy urz�dzenia nie 
wkłada� r�k ani innych 
przedmiotów do wlotu lub wy-
lotu powietrza. 
• Znajduj� si� tam ostre ruchome 

elementy, które mog� skaleczy�.

Nie pi� wody, która wypływa z 
urz�dzenia. 

• Jest to niehigieniczne i mo�e by�
przyczyn� problemów zdrowot-
nych.

Podczas czyszczenia lub konserwacji urz�-
dzenia nale�y u�ywa� mocnego stołka lub 
drabiny. 
• Nale�y zachowa� ostro�no�� i unika� skaleczenia.

Wymieni� wszystkie baterie pilota zdalnego sterowa-
nia na nowe tego samego typu. Nie miesza� baterii 
starych i nowych oraz ró�nych typów. 
• Istnieje niebezpiecze�stwo po�aru lub eksplozji.

Nie doładowywa� ani demontowa� baterii. 
Nie wrzuca� baterii do ognia. 

• Mog� si� one zapali� lub eksplodowa�.

Je�li płyn z baterii zetknie si� ze skór� lub ubraniem, 
nale�y go dokładnie zmy� zimn� wod�. Nie u�ywa�
pilota zdalnego sterowania, je�li baterie wyciekły. 
• Substancje chemiczne z baterii mog� spowodowa� po-

parzenia lub inne zagro�enie zdrowia.

Je�li płyn z baterii zostanie spo�yty, nale�y wyczy�ci�

z�by i uda� si� do lekarza. Nie u�ywa� pilota zdal-
nego sterowania, je�li baterie wyciekły.
• Substancje chemiczne z baterii mog� spowodowa�

poparzenie lub inne zagro�enia dla zdrowia. 
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Informacje o wyrobie 

Nazwy i funkcje cz��ci 

1: Jednostka wewn�trzna 
2: Jednostka zewn�trzna 
3: Zdalny sterownik 
4: Wlot powietrza 
5: Powietrze rozpraszane 
6: Rurki chłodnicze, ł�cz�ce przewody 

elektryczne 
7: Rurka odpływowa 
8: Przewód uziemiaj�cy. 

Przewód uziemiaj�cy jednostk� ze-
wn�trzn� w celu zapobie�enia pora�e-
niu pr�dem elektrycznym. 

Co zrobi� przed uruchomieniem 
Je�li instalacja wymaga dostosowania sys-
temu sterowania, nale�y zwróci� si� do 
sprzedawcy LG w celu dobrania odpo-
wiedniego sposobu sterowania. 

A:  System sparowany lub pracy jednocze-
snej 

B:  System multi 
1:  Jednostka ze zdalnym sterownikiem 
2:  Jednostka bez zdalnego sterownika 

(gdy stosowana jest praca jednocze-
sna) 

Wska niki stanu pracy 
Wł�czony/ 
wył�czony 

: �wieci si� w czasie pracy klimatyzatora.

Filtr : �wieci si� po 2400 godzinach od pierwszego uruchomienia urz�dzenia 

Timer : �wieci si� w czasie działania timera.

Tryb  
odszraniania 

: �wieci si� podczas pracy w trybie odszraniania lub przy rozruchu na gor�co. 
(model z pomp� ciepła)   

Praca  
jednostki  
zewn�trznej 

: �wieci si� w czasie pracy jednostki zewn�trznej  
 (model chłodz�cy) 

Tryb snu : �wieci si� podczas pracy w trybie snu(opcja) 
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Instrukcje u�ytkowania 

Wkładanie baterii 

1. Zdj�� z pilota zdalnego sterowania pokryw� zasobnika na ba-
terie przesuwaj�c j� w kierunku wskazywanym przez strzał-
k�. 

2. Wło�y� nowe baterie. Nale�y si� upewni�, �e znaki (+) i (-) 
znajduj� si� we wła�ciwych kierunkach. 

3. Zało�y� pokryw� wsuwaj�c j� z powrotem na miejsce. 

UWAGA 

1. Zawsze u�ywa�/ wymienia� dwie baterie tego samego typu. 
2. Je�li system nie b�dzie u�ywany przez dłu�szy czas, wyj��

baterie w celu przedłu�enia ich �ywotno�ci. 
3. Je�li wy�wietlacz na pilocie zdalnego sterowania zaczyna 

zanika�, wymieni� obie baterie. 

Obsługa pilota zdalnego sterowania 
1. Wybra� dogodne miejsce, które jest łatwo do-

st�pne. 
2. Przy pomocy wkr�tów zamocowa� uchwyt na 

�cianie. 
3. Wsun�� pilot zdalnego sterowania w uchwyt.  

UWAGA 

1. Pilota zdalnego sterowania nigdy nie wysta-
wia� na bezpo�rednie promienie słoneczne. 

2. W celu prawidłowej komunikacji, nadajnik i 
odbiornik powinny by� zawsze czyste. 

3. Je�li inne urz�dzenia s� równie� obsługiwane 
z pilota zdalnego sterowania, nale�y zmieni�
ich pozycj� lub skonsultowa� si� z serwisan-
tem. 

Sposób u�ytkowania 

1. Odbiornik sygnału znajduje si� w urz�dzeniu.  

2. W celu sterowania klimatyzatorem, nale�y wy-
celowa� pilot zdalnego sterowania w kierunku 
urz�dzenia. Pomi�dzy nimi nie powinno by�
�adnych przeszkód. 
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Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania  

Poni�szy rysunek przedstawia elementy ste-
rowania. 

Tryby pracy

• Model chłodz�cy ( ), Model z pomp� ciepła ( )

1. WŁ	CZNIK/ WYŁ	CZNIK  
Słu�y do wł�czenia/ wył�czenia urz�dzenia. 

2. PRZYCISK WYBORU RODZAJU PRACY 
U�ywany do wyboru rodzaju pracy. 

3. PRZYCISKI USTAWIANIA TEMPERATURY 
Słu�� do ustawiania temperatury pomieszczenia. 

4. PRZYCISK WYBORU PR�DKO�CI 
WENTYLATORA 
Słu�y do wybrania pr�dko�ci wentylatora: ma-
ła, �rednia, du�a, CHAOS. 

5. PRZYCISK SZYBKIEGO SCHŁADZANIA 
Słu�y do wyboru trybu szybkiego schładzania. 
(działa przy bardzo du�ej pr�dko�ci wentylatora 
w trybie schładzania.)   

6. PRZYCISK STEROWANIA NADMUCHEM 
U�ywany do sterowania kierunkiem nadmu-
chu powietrza w gór� i w dół. 

7. PRZYCISKI ON/ OFF TIMERA 
U�ywane do ustawienia czasu rozpocz�cia 
i zako�czenia pracy. 

8. PRZYCISKI USTAWIANIA CZASU  
U�ywane do nastawiania czasu.  

9. PRZYCISKI SET/ CANCEL TIMERA 
U�ywane do ustawiania ��danego czasu ti-
mera i do kasowania funkcji timera. 

10. PRZYCISK TRYBU SNU 
Wykorzystywany do wł�czenia automatycz-
nego trybu snu. 

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

12. PRZYCISK SPRAWDZANIA 
TEMPERATURY POMIESZCZENIA 
Słu�y do sprawdzenia temperatury 
w pomieszczeniu. 

13. PLAZMA (OPCJA) 
Słu�y do wł�czenia b�d  wył�czenia funkcji 
plazmowego oczyszczania powietrza.

14. PRZYCISK RESET 
Inicjalizuje pilota zdalnego sterowania.

15. PRZYCISK 2nd F 
U�ywany przed wybraniem funkcji opisanych na 
niebiesko u dołu przycisków. 

UWAGA   
W celu u�ycia funkcji opisanej na niebiesko u dołu przycisku nale�y najpierw nacisn�� przycisk drugiej funkcji 
2nd F, a nast�pnie przycisk ��danej funkcji. Naci�ni�cie przycisku 2nd F aktywuje funkcj� odpowiedniego 
przycisku opisan� na niebiesko. Aby anulowa� aktywacj� tej funcji nale�y ponownie nacisn�� przycisk 2nd F lub 
odczeka� 10 sekund, po których funkcja zostanie anulowana automatycznie. 

• W zale�no�ci od rodzaju modelu, rzeczywisty wyrób mo�e si� ró�ni� od przedstawionego powy�ej.
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Tryb pracy  

1 Nacisn�� przycisk wł�czenia/ wył�czenia w 
celu w ł�czenia urz�dzenia. 
Rozlegnie si� sygnał d wi�kowy. 

2 Otworzy� pokryw� pilota zdalnego sterowania. Nacisn�� przy-
cisk wyboru rodzaju pracy. Za ka�dym razem, gdy naci�ni�ty 
zostanie ten przycisk, tryb pracy przesuwa si� w kierunku 
wskazywanym strzałk�. 

 Chłodzenie Tryb Osuszanie Ogrzewanie 
  automatyczny  (tylko dla modeli 
    z pomp� ciepła)

  

3 Naciskaj�c przycisk ustawiania temperatury wybra� ��dan�
temperatur� dla trybu chłodzenia lub ogrzewania. Aby podnie�� temperatu-

r�

Aby obni�y� temperatur�

4 Przy pomocy pilota zdalnego sterowania ustawi� pr�dko�� wentylatora. Mo�na j� wybra�
w czterech krokach - mała, �rednia, du�a, CHAOS. Za ka�dym razem, gdy naci�ni�ty zostanie ten 
przycisk, tryb pracy wentylatora zostaje zmieniony.

 Chaos Air  Pr�dko�� wentylatora Pr�dko�� wentylatora Pr�dko�� wentylatora 
jest mała  jest �rednia  jest du�a

Naturalny wiatr sterowany logik� CHAOS
  Aby uzyska� efekt od�wie�aj�cy, nale�y nacisn�� przycisk wyboru pr�dko�ci  wentylatora i ustawi�

go w tryb pracy CHAOS. W trybie tym pr�dko�� wentylatora jest sterowana automatycznie logik�
CHAOS, co tworzy odczucie przyjemnego powiewu podobnego do naturalnego wiatru. 

UWAGA 

Funkcja pracy automatycznej zamiennej nie jest dost�pna w systemie multi.
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Tryb osuszania 

Podczas osuszania:
  Je�eli przyciskiem wyboru rodzaju pracy wybierzemy tryb osuszania, 

to klimatyzator rozpocznie działa� w trybie osuszania, ustawiaj�c au-
tomatycznie temperatur� i wielko�� przepływu powietrza 
w pomieszczeniu na najlepsze warunki dla osuszania (na podstawie 
bie��cej temperatury). 
W takiej sytuacji temperatura nie jest jednak wy�wietlana na pilocie 
zdalnego sterowania. Równie� nie mo�na sterowa� temperatur� po-
mieszczenia. 

  Podczas pracy w trybie osuszania, przepływ powietrza jest automa-
tycznie ustawiany według algorytmu optymalizacji, zale�nie od bie��-
cej temperatury pomieszczenia. Stwarza to zdrowe i przyjemne wa-
runki - nawet w okresie du�ej wilgotno�ci powietrza. 

W celu uruchomienia trybu osuszania nale�y wykona� kroki 1, 2 i 4. 
(Patrz „Tryb pracy”) 

Tryb automatyczny (model chłodz�cy) 

W tym trybie pracy nastawy temperatury i pr�dko�� wentylatora s� au-
tomatycznie ustawiane przez elektroniczne sterowniki na podstawie 
pomiaru temperatury pomieszczenia. Je�eli czujemy, �e jest zbyt ciepło 
lub zbyt chłodno, nale�y nacisn�� odpowiedni przycisk ustawiania tem-
peratury pomieszczenia. 

UWAGA: W trybie tym nie mo�na ustawia� bezpo�rednio temperatury 
ani pr�dko�ci wentylatora. W trybie tym mo�na korzysta� z 
przycisku sterowania nadmuchem. 
Je�eli klimatyzator nie pracuje tak, jak chcemy, nale�y r�cznie 
przeł�czy� go w inny tryb pracy. 

W celu uruchomienia trybu automatycznego nale�y wykona� kroki 1
i 2. (Patrz „Tryb pracy”) 

Tryb automatyczny (model z pomp� ciepła) 

Praca automatyczna oznacza w zasadzie funkcj� ogrzewania lub chło-
dzenia klimatyzatora. Jednak�e przy takim działaniu sterownik automa-
tycznie zmienia tryb pracy tak, aby utrzyma� temperatur� w zakresie 
±2°C w stosunku do warto �ci temperatury nastawionej. 

W celu uruchomienia tego trybu pracy nale�y wykona� kroki 1, 2, 3 i 4. 
(Patrz „Tryb pracy”) 

Praca automatyczna zamienna (System sparowany): 
  Mo�na przeł�cza� pr�dko�� wentylatora wewn�trznego. 
  Je�li zostanie wybrany tryb pracy automatycznej, system b�dzie przeł�czał si� automatycznie z 

trybu chłodzenia w tryb ogrzewania lub na odwrót. 

Praca automatyczna (System multi lub pracy jednoczesnej): 
  Mo�na przeł�cza� pr�dko�� wentylatora wewn�trznego. 
  Je�eli klimatyzator nie pracuje tak, jak chcemy, nale�y r�cznie przeł�czy� go w inny tryb pracy. 

System nie przeł�czy si� automatycznie z trybu chłodzenia do trybu ogrzewania, ani z trybu 
ogrzewania do trybu chłodzenia. Trzeba zmieni� tryb oraz ponownie ustawi� ��dan� temperatur�. 
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Tryb szybkiego schładzania 

Funkcja szybkiego schładzania mo�e by� u�ywana do szybkiego 
schłodzenia pomieszczenia w upalne dni. W trybie tym klimatyzator 
b�dzie pracował przez 30 minut przy bardzo du�ej pr�dko�ci wentyla-
tora w trybie chłodzenia i ustawieniu temperatury na 18°C. Jednak �e 
w niektórych modelach funkcja szybkiego schładzania działa dopóki 
nie zostanie wybrany inny tryb pracy. 

W celu wybrania tego trybu nacisn�� przycisk szybkiego chłodzenia.  
Aby z trybu szybkiego chłodzenia powróci� do normalnego trybu chłodzenia, wystarczy nacisn��
przycisk wyboru pr�dko�ci wentylatora, ustawiania temperatury pomieszczenia lub 
ponownie przycisk szybkiego chłodzenia.  

UWAGA 

• Funkcja szybkiego chłodzenia nie mo�e by� uruchomiona podczas ogrzewania  lub 
pracy automatycznej zamiennej.  

Praca wymuszona  
Jest to tryb pracy podejmowany w przypadku, gdy nie mo�na u�y� pilota zdalnego sterowania. Uru-
chamia si� go naciskaj�c przeł�cznika zasilania. 
Je�eli chcemy przerwa� działanie, nale�y ponownie nacisn�� ten przycisk. 

Funkcja sprawdzenia 
Po uruchomieniu funkcji sprawdzenia, niezale�nie od temperatury w pomieszczeniu, urz�dzenie pra-
cuje w trybie chłodzenia przy du�ej pr�dko�ci wentylatora, a po 18 minutach si� resetuje. 
W przypadku otrzymania sygnału z pilota zdalnego sterowania podczas pracy w trybie sprawdzenia, 
urz�dzenie pracuje zgodnie z ustawieniami przesłanymi z pilota. 
Je�li chcemy skorzysta� z tej funkcji, nale�y nacisn�� i przytrzyma� na ok. 3-5 sekund przycisk wł�-
czenia zasilania. 
Je�li chcemy przerwa� działanie funkcji sprawdzenia, nale�y ponownie nacisn�� ten przycisk. 



13 

Tryb Snu 
1. Nacisn�� przycisk automatycznego trybu snu i ustawi� czas automatycznego wył�czenia 

urz�dzenia. 
2. Zegar wył�czenia mo�na zaprogramowa� w krokach co 1 godzin� naciskaj�c przycisk 

trybu snu od 1 do 7 razy.  
W celu zmiany ustawienia zegara w krokach co 1 godzin� naciska� przycisk trybu snu celuj�c pi-
lotem zdalnego sterowania w klimatyzator. 

3. Sprawdzi�, czy �wieci si� dioda LED wskazuj�ca tryb snu. 
W celu skasowania trybu Snu nale�y nacisn�� kilkakrotnie przycisk trybu snu, a� z wy�wietlacza 
zniknie symbol gwiazdki ( ). 

UWAGA 
• Aby zapewni� spokojny wypoczynek, klimatyzator w trybie Snu pracuje z mał� pr�dko�ci� wentylato-

ra (chłodzenie) i �redni� pr�dko�ci� wentylatora (tylko pompa ciepła). 
W trybie chłodzenia:  Aby zapewni� wygodny sen, po 30 minutach temperatura b�dzie automatycz-

nie podniesiona o 1°C, a po 1 godzinie o 2°C. 
• W zale�no�ci od modelu rzeczywista funkcja ta mo�e si� ró�ni� w stosunku do opisanej powy�ej. 

Nastawianie aktualnego czasu 

1. Aktualny czas mo�e by� nastawiony tylko wtedy, gdy naci�ni�ty został przycisk RESET. 
Po wymianie baterii w pilocie zdalnego sterowania, w celu wyzerowania czasu nale�y 
nacisn�� przycisk RESET. Nacisn�� przycisk wł�czenia urz�dzenia.  

2. Nacisn�� przycisk 2
nd

F i sprawdzi�, czy wska nik  jest pod�wietlony.  

3. Naciska� przyciski ustawiania czasu dopóki nie uka�e si� ��dana godzina. 

4. Nacisn�� przycisk SET/CANCEL.  

UWAGA 
Zwróci� uwag� na wska nik  A.M. (przed południem) i P.M. (po południu). 

Ustawianie timera 
1. Upewni� si�, �e godzina na pilocie zdalnego sterowania jest ustawiona prawidłowo.  

2. Nacisn�� przycisk 2
nd

F. 
3. Nacisn�� przycisk ON/ OFF wł�czenia lub wył�czenia timera. 

4. Naciska� przycisk ustawiania czasu dopóki nie uka�e si� ��dana godzina. 

5. Wycelowa� pilotem zdalnego sterowania w odbiornik sygnału. Naciskaj�c przycisk 
SET/CANCEL nastawi� wybrany czas wł�czenia/ wył�czenia. 

Kasowanie ustawie� timera. 

Sprawdzi�, czy wska nik  jest pod�wietlony. Celuj�c pilotem zdalnego 
sterowania w odbiornik sygnału, nacisn�� przycisk CANCEL. 
(Wska niki timera na klimatyzatorze i wy�wietlaczu znikn�.) 

UWAGA  
Mo�na wybra� jeden z poni�szych czterech trybów pracy. 

 timer wył�czenia timer wł�czenia timer wył�czenia i wł�czenia timer wł�czenia i wył�czenia 
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Sterowanie kierunkiem nadmuchu powietrza w pionie/ poziomie  

Kierunek nadmuchu powietrza w pionie (do 
góry/ do dołu) mo�e by� regulowany przy 
u�yciu pilota zdalnego sterowania.  

1. Nacisn�� przycisk wł�czenia, aby wł�czy�
urz�dzenie.  

2. Nacisn�� przycisk sterowania 
nadmuchem CHAOS Swing.  

3. �aluzje zaczn� si� porusza�
samoczynnie w gór� i w dół. 

4. W celu zatrzymania �aluzji pod wybranym 

k�tem ponownie nacisn�� przycisk . 

Kierunek nadmuchu powietrza w poziomie 
(w prawo/ w lewo) mo�e by� regulowany r�cz-
nie.  

 OSTRZE�ENIE 
Podczas regulacji �aluzji nadmuchu powie-
trza w poziomie nale�y zachowa� ostro�-
no��, aby nie dotyka� parownika. 

UWAGA 
• Po naci�ni�ciu przycisku sterowania nadmuchem CHAOS Swing, kierunek nadmuchu powietrza w 

pionie jest automatycznie sterowany przy wykorzystaniu algorytmu CHAOS. W trybie tym powietrze 
jest rozprowadzane równomiernie po pomieszczeniu, co tworzy odczucie naturalnego wiatru. 

• Do sterowanie kierunkiem nadmuchu powietrza w pionie/ poziomie zawsze wykorzystywa� pilota 
zdalnego sterowania. R�czne ustawianie �aluzji kierunkowych pionowego nadmuchu powietrza mo-
�e spowodowa� uszkodzenie mechanizmu. Gdy klimatyzator zostanie wył�czony, �aluzje kierunko-
we pionowego nadmuchu powietrza zamkn� otwór wylotowy urz�dzenia. 

Tryb wentylacji  

Funkcja ta wymusza cyrkulacj� powietrza w pomieszczeniu 
bez chłodzenia i ogrzewania. Mo�na j� wł�czy� naciskaj�c 
przycisk wentylacji. Po wł�czeniu trybu wentylacji, za 
pomoc� przycisku wyboru pr�dko�ci wentylatora mo�na 
regulowa� pr�dko�� przepływu powietrza.  

UWAGA

Chaos Air ogranicza zu�ycie energii elektrycznej i zapobiega przechłodzeniu. Pr�dko�� wentylatora, 
zale�nie od temperatury otoczenia, zmienia si� automatycznie z du�ej na mał� i na odwrót. 

Funkcja automatycznego wł�czenia  

W przypadku wł�czenia zasilania po jego zaniku, urz�dzenie automatycznie powraca do poprzednich 
warunków pracy. 
Nie ma potrzeby wł�czania tej funkcji naciskaj�c jakiekolwiek przyciski. 
W pocz�tkowej fazie wentylator pracuje z mał� pr�dko�ci�, spr��arka wł�cza si� ok. 3 minuty pó niej. 
Po uruchomieniu spr��arki, wentylator równie� powraca do poprzedniego trybu pracy. 

 OSTRZE�ENIE 
Aby unikn�� niepo��danego zadziałania funkcji automatycznego wł�czenia w przypadku zani-
ku zasilania podczas naszej długotrwałej nieobecno�ci, nale�y wył�czy� główny wył�cznik za-
silania. 
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Konserwacja i obsługa 
 UWAGA 

Przed rozpocz�ciem jakichkolwiek czynno�ci konserwacyjnych nale�y odł�czy� zasilanie od systemu, wy-
ł�czy� bezpiecznik obwodu i odł�czy� przewód zasilaj�cy. 

Jednostka wewn�trzna 
Czy�ci� u�ywaj�c mi�kkiej i suchej tkaniny. Nie u�ywa� wybielaczy ani �rodków �ciernych. 

 UWAGA 
Nigdy nie wolno u�ywa�: 

• Wody cieplejszej ni� 40°C. Mo �e to spowodowa� deformacj� i/ lub zmian�
koloru. 

• Substancji lotnych. Mo�na uszkodzi� powierzchni� klimatyzatora. 

Filtry powietrza 

Filtry powietrza znajduj�ce si� za przedni� kratk� powinny by� sprawdzane i czyszczone raz na dwa 
tygodnie lub cz��ciej, gdy jest to konieczne. 

1. Podnie�� przedni panel, delikatnie wyci�gn�� do przodu ramk� filtra i wyj�� filtr. (W celu wyj�cia fil-
tra poci�gn�� za zaczep filtra – typ sufitowy podwieszany). 

2. Filtr powietrza wyczy�ci� przy pomocy odkurzacza lub w ciepłej wodzie z mydłem. 
• Je�eli filtr jest znacznie zabrudzony, nale�y go umy� roztworem detergentu w letniej wodzie. 
• Je�eli zostanie u�yta gor�ca woda (powy�ej 40°C), filtr mo �e ulec deformacji. 

3. Po myciu w wodzie, dobrze wysuszy� w cieniu. 

4. Zainstalowa� ponownie filtr powietrza. 
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Porady dotycz�ce u�ytkowania 

Nie przechładza� pomieszcze�. 

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

Nale�y mie� zasłoni�te firanki 
lub zasłony. 

W czasie pracy klimatyzatora nie 
pozwala�, aby bezpo�rednie 
promienie słoneczne wpadały do 
pomieszczenia.

Utrzymywa� jednolit� tempe-
ratur� pomieszczenia. 

Nale�y wyregulowa� pionowy 
i poziomy kierunek nadmuchu 
powietrza, aby zapewni� jedno-
lit� temperatur� w pomieszcze-
niu. 

Nale�y si� upewni�, �e 
okna i drzwi s� szczel-
nie zamkni�te. 

Aby utrzyma� zimne 
powietrze 
w pomieszczeniu, nale-
�y unika�, gdy tylko jest 
to mo�liwe, otwierania 
okien i drzwi.

Filtr powietrza nale�y 
czy�ci� regularnie. 

Zatykanie si� filtra po-
wietrza zmniejsza 
przepływ powietrza, co 
powoduje zmniejsze-
nie efektu chłodzenia 
i osuszania. Czy�ci�
przynajmniej raz na 
dwa tygodnie.

Od czasu do czasu 
nale�y wietrzy� po-
mieszczenie. 

Poniewa� okna s� na 
stałe zamkni�te, dobrze 
jest je czasem otworzy�
i przewietrzy� pomiesz-
czenie.

Dla uzyskania efektyw-
nego i szybkiego chło-
dzenia stosowa� du��
pr�dko�� wentylatora. 

Urz�dzenie osi�ga 
znamionow� wydajno��
chłodnicz� przy pracy z 
du�� pr�dko�ci� wenty-
latora.

Gdy klimatyzator nie b�dzie u�ywany przez dłu�szy czas 

Gdy przez dłu�szy czas nie zamierzamy u�ywa� klimatyzatora. 

1. Uruchomi� klimatyzator w trybie wentylacji na 2 do 3 godzin.
• Wysuszy to mechanizmy wewn�trzne. 

2. Wył�czy� bezpiecznik obwodu i odł�czy� wtyczk�. 

 OSTRZE�ENIE 
Je�eli klimatyzator nie b�dzie u�ywany przez dłu�szy czas, nale�y wył�czy� bezpiecznik 
obwodu. 
Zbieraj�cy si� brud mo�e by� przyczyn� po�aru.

3. Wyj�� baterie z pilota zdalnego sterowania. 

Gdy klimatyzator b�dzie u�ywany ponownie. 

1. Wyczy�ci� filtr powietrza i zainstalowa� go w jednostce wewn�trznej. 

2. Sprawdzi�, czy nie s� zablokowane otwory wlotowe i wylotowe powietrza jednostki wewn�trznej/  
zewn�trznej. 
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Rozwi�zywanie problemów 
Przed wezwaniem serwisu nale�y sprawdzi� poni�sze punkty. Je�eli nieprawidłowo�� utrzymuje si�, 
nale�y skontaktowa� si� ze sprzedawc� lub serwisem. 

Problem Wyja�nienie Patrz str. 

• Sprawdzi� ustawienia temperatury. Klimatyzator nie działa. 

• Sprawdzi�, czy bezpiecznik obwodu jest wł�czony? 

W pomieszczeniu czu� spe-
cyficzny zapach. 

• Sprawdzi�, czy nie jest to wilgotny zapach wydzielaj�cy 
si� ze �cian, dywanów, mebli lub ubra� znajduj�cych 
si� w pomieszczeniu. 

Wydaje si�, �e skropliny wy-
ciekaj� z klimatyzatora. 

• Sprawdzi�, czy w�� odpływowy jest szczelnie podł�-
czony oraz, czy jednostka wewn�trzna jest zainstalo-
wana w poziomie. 

Klimatyzator nie działa przez 
ok. 3 minuty po wł�czeniu. 

• Jest to zabezpieczenie mechanizmu. 
• Odczeka� ok. 3 minuty i klimatyzator zacznie działa�. 
• 3-minutowe opó nienie jest zastosowane w celu ochrony 

spr��arki przed zbyt cz�stym wł�czaniem/ wył�czaniem. 

• Czy filtr powietrza nie jest brudny? Patrz instrukcje 
czyszczenia filtra powietrza. 
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• Czy temperatura została nastawiona prawidłowo? 10 

Chłodzenie lub ogrzewanie 
jest nieefektywne. 

• Czy otwory wlotowy i wylotowy jednostki wewn�trznej 
nie s� zatkane? 

Działanie klimatyzatora jest 
gło�ne. 

• D wi�k brzmi�cy podobnie do płyn�cej wody. 
− Jest to odgłos płyn�cego wewn�trz klimatyzatora 

czynnika chłodniczego. 
• D wi�k brzmi�cy podobnie do wypuszczanego  spr��o-

nego powietrza. 
− Jest to odgłos powstaj�cy wewn�trz klimatyzatora 

w procesie osuszania. 

Wy�wietlacz pilota zdalnego 
sterowania jest niewyra ny 
lub zupełnie niewidoczny. 

• Czy baterie nie s� wyładowane? 
• Czy baterie nie s� wło�one w odwrotnym (+) i (-) kie-

runku? 

8 

Słycha� odgłos p�kania. • D wi�k taki powoduje rozszerzanie i kurczenie si� pa-
nelu czołowego na skutek zmian temperatury. 

W nast�puj�cych sytuacjach natychmiast nale�y wezwa� serwis 
1. Wydarzyło si� co� nienormalnego, jak zapach spalenizny, gło�ny d wi�k. Zatrzyma� prac� urz�-

dzenia i wył�czy� bezpiecznik. W takich przypadkach nigdy nie wolno próbowa� samemu napra-
wia� ani ponownie wł�cza� systemu. 

2. Przewód zasilaj�cy jest zbyt gor�cy lub uszkodzony. 
3. Funkcja samodiagnostyki wykazuje kod bł�du. 
4. Z jednostki wewn�trznej wycieka woda pomimo niskiej wilgotno�ci. 
5. Jakikolwiek przeł�cznik, wył�cznik lub bezpiecznik nie pracuje poprawnie. 

Aby unikn�� pogorszenia si� wydajno�ci, u�ytkownik powinien przeprowadza� okresowe 
przegl�dy urz�dzenia oraz je czy�ci�. W szczególnych przypadkach prace takie powinny by�
wykonywane wył�cznie przez pracowników serwisu. 
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Utylizacja starych urz�dze�

To urz�dzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektyw� Europejsk� 2002/96/WE oraz polsk� Ustaw�
o zu�ytym sprz�cie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekre�lonego kontenera na od-
pady. 

Takie oznakowanie informuje, �e sprz�t ten, po okresie jego u�ytkowania nie mo�e by�  
umieszczany ł�cznie z innymi odpadami pochodz�cymi  z gospodarstwa domowego.  
U�ytkownik jest zobowi�zany do oddania go prowadz�cym zbieranie zu�ytego sprz�tu elek-
trycznego i elektronicznego. Prowadz�cy zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz 
gminne jednostki,  tworz� odpowiedni system umo�liwiaj�cy oddanie tego sprz�tu. 

Wła�ciwe post�powanie ze zu�ytym sprz�tem elektrycznym i elektronicznym przyczynia si� do 
unikni�cia szkodliwych dla zdrowia ludzi i �rodowiska naturalnego konsekwencji, wynikaj�-
cych z obecno�ci składników niebezpiecznych oraz niewła�ciwego składowania i przetwarza-
nia takiego sprz�tu.  

Aby uzyska� wi�cej informacji o sposobach utylizacji starych urz�dze�, nale�y skontaktowa� si� z wła-
dzami lokalnymi, przedsi�biorstwem zajmuj�cym si� utylizacj� odpadów lub sklepem, w którym pro-
dukt został kupiony. 

Importer: 

LG Electronics Polska Sp. z o.o. 
Al. Jerozolimskie 162 A 
02-342 Warszawa 
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Szanowni Pa�stwo !

Dzi�kujemy za dokonanie zakupu produktu marki LG i gratulujemy trafnego wyboru. Urz�dzenia marki LG, zaprojektowane i wyprodukowane we-
dług najnowszych technologii, reprezentuj� �wiatowe standardy jako�ci i niezawodno�ci – a jednocze�nie s� przyjazne dla u�ytkownika i jego �ro-
dowiska naturalnego. 

Przed rozpocz�ciem korzystania ze sprz�tu prosimy o dokładne zapoznanie si� z procedurami instalacji oraz warunkami eksploatacji, szczegóło-
wo opisanymi w Instrukcji Obsługi.  

W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o zwrócenie si� do Autoryzowanej Stacji Serwisowej  
LG Electronics (ASS). Nasza wyspecjalizowana sie� serwisowa słu�y Pa�stwu wszelk� pomoc� w zakresie realizacji uprawnie� gwarancyjnych 
oraz porad technicznych i eksploatacyjnych. 

Warunki gwarancji: 

1. Gwarancja LG Electronics Polska Sp. z o.o. dotyczy klimatyzatorów marki LG zakupionych w Polsce i jest wa�na wył�cznie na terytorium Rzecz-
pospolitej Polskiej. 
2. LG Electronics Polska Sp. z o.o. gwarantuje sprawne działanie sprz�tu, na który wydana jest niniejsza Karta Gwarancyjna, pod warunkiem ko-
rzystania ze sprz�tu zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obsługi. 
3. Karta gwarancyjna jest wa�na, je�eli sporz�dzona jest na oryginalnym formularzu i zawiera nast�puj�ce dane: nazw� sprz�tu, model, numer fa-
bryczny, dat� instalacji, piecz�� i podpis instalatora oraz podpis klienta. Dokonywanie jakichkolwiek skre�le� lub poprawek w karcie gwarancyjnej 
poci�ga za sob� jej uniewa�nienie. 
4. LG Electronics Polska Sp. z o.o. udziela gwarancji na okres 24 miesi�cy, licz�c od daty zakupu sprz�tu. Realizacja uprawnie� gwarancyjnych 
odbywa� si� b�dzie po przedstawieniu wa�nej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu oraz potwierdzeniu zgodno�ci zapisów w karcie gwa-
rancyjnej ze stanem faktycznym.  
5. Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane b�d� bezpłatnie przez ASS, w mo�liwie krótkim terminie, nieprzekraczaj�cym 14 dni, licz�c od 
daty zgłoszenia sprz�tu do naprawy. Koszty dodatkowych prac instalacyjnych, monta�owych wymaganych do realizacji reklamacji np. demonta� i 
transport urz�dzenia, obci��aj� gwaranta. Reklamowany sprz�t winien odpowiada� podstawowym warunkom higienicznym przyj�tym w obrocie. 
6. U�ytkownik jest zobowi�zany do przeprowadzenia w ci�gu roku przynajmniej dwóch autoryzowanych przegl�dów technicznych urz�dzenia (w 
porze jesienno-zimowej i zimowo-wiosennej), których celem jest dokonanie czynno�ci serwisowych niezb�dnych do prawidłowej pracy urz�dzenia. 
Przegl�dy te s� płatne według cennika wykonawcy przegl�du i musz� by� odnotowane w Karcie Gwarancyjnej. W przypadku braku wykonywania 
obowi�zkowych przegl�dów technicznych u�ytkownik traci wszelkie prawa wynikaj�ce z gwarancji. 
7. Gwarancj� obj�te s� wył�cznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwi�cych w sprzedanym urz�dzeniu. W szczególno�ci nie s� obj�te 
gwarancj�: uszkodzenia powstałe w wyniku bł�dów popełnionych przez instalatora przy monta�u urz�dzenia; powstałe z przyczyn zewn�trznych 
jak np. uszkodzenia mechaniczne, powstałe wskutek uderzenia pioruna, powodzi, korozji, przepi�� sieci elektrycznej lub nieprzestrzegania warun-
ków techniczno-eksploatacyjnych zawartych w Instrukcji Obsługi, a w szczególno�ci wynikaj�ce z nieprawidłowej eksploatacji, konserwacji, obsługi, 
przechowywania, u�ycia niewła�ciwych materiałów eksploatacyjnych (np. filtrów); czynno�ci i cz��ci wymienione w Instrukcji Obsługi nale��ce do 
normalnej eksploatacji urz�dzenia np. konserwacja urz�dzenia, wymiana filtrów oraz roszczenia z tytułu parametrów technicznych sprz�tu, o ile s�
one zgodne z podanymi przez producenta w Instrukcji Obsługi lub innym dokumencie o charakterze normatywnym. 
8. LG Electronics Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialno�ci za dowolnego rodzaju szkody, bez rozgraniczenia na szkody po�rednie i bezpo-
�rednie spowodowane wskutek wyst�pienia wady, w szczególno�ci: utracone dobra, obrót, zysk, oszcz�dno�ci i za inne specjalne i przypadkowe 
szkody, wykraczaj�ce poza spowodowan� szkod�, oraz za szkody wtórne, niezale�ne czy s� one zwi�zane z zastosowaniem lub z niemo�no�ci�
zastosowania urz�dzenia. Ma to zastosowanie równie� wtedy, gdy LG Electronics Polska Sp. z o. o. lub autoryzowani dealerzy lub ASS zostali po-
informowani przez zainteresowanych o mo�liwo�ci wyst�pienia takich szkód. 
9. Nabywca traci wszelkie prawa wynikaj�ce z gwarancji w przypadku stwierdzenia dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstruk-
cyjnych oraz w przypadku braku lub zaniechania wykonywania obowi�zkowych przegl�dów technicznych.  
10. W przypadku nieuzasadnionych zgłosze� reklamacyjnych koszty zwi�zane z dojazdem i wykonywanymi czynno�ciami ponosi Klient. 
11. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprz�tu na nowy, model ten sam lub model o lepszej specyfikacji technicznej, je�eli w okresie gwarancji 
ASS dokona dwóch wymian kompresora lub czterech innych napraw, a sprz�t nadal b�dzie wykazywał wady uniemo�liwiaj�ce jego u�ytkowanie 
zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku braku mo�liwo�ci wymiany sprz�tu Klientowi przysługuje zwrot ceny zakupu urz�dzenia. Wybór sposobu 
załatwienia reklamacji nale�y do gwaranta. 
12. LG Electronics Polska Sp. z o.o. nie b�dzie ponosiła odpowiedzialno�ci za terminowo�� napraw gwarancyjnych je�eli działalno�� sieci serwi-
sowej zakłócona zostanie nieprzewidzianymi okoliczno�ciami o charakterze siły wy�szej. 
13. Gwarancja nie wył�cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnie� nabywcy wynikaj�cych z niezgodno�ci towaru z umow� (Ustawa z dn. 
27.07.2002, Dz. U nr 141 poz. 1176). 
14. Przegl�dy konserwacyjne klimatyzatorów obejmuj� nast�puj�ce czynno�ci: 
- czyszczenie filtrów jednostki wewn�trznej 
- czyszczenie lameli parownika i skraplacza 
- sprawdzenie szczelno�ci poł�cze� układu z czynnikiem chłodz�cym 
- sprawdzenie szczelno�ci układu-strona ss�ca i tłoczna 
- pomiar ci�nienia czynnika chłodniczego 
- sprawdzenie szczelno�ci układu odprowadzenia kondensatu 
- sprawdzenie przewodów i izolacji ze wzgl�du na uszkodzenia mechaniczne 
- sprawdzenie działania urz�dze� steruj�cych 

Uwagi dotycz�ce działalno�ci Autoryzowanych Stacji Serwisowych prosimy kierowa� bezpo�rednio do:  

LG Electronics Polska Sp. z o.o.       INFOLINIA SERWISOWA
Dział Serwisu                   

Al. Jerozolimskie 162 A 

02-342 Warszawa      0-801 54 54 54
http://pl.lgservice.com 
       koszt poł�czenia wg cennika usług powszechnych operatora


