
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

KLIMATYZATOR 
 

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą 

instrukcję obsługi i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.  
 

TYP: Centrale wentylacyjne odzysku ciepła ecoV  

 
 
 
 
 
 
 
 

P/NO : 3828A20468P   www.lg.com 



 

2 Systemy wentylacji   

 

Instrukcja obsługi jednostki wentylacji 

SPIS TREŚCI 
 
 

Ostrzeżenia dotyczące 
bezpieczeństwa ....................... 3 

Przed rozpoczęciem 
użytkowania ............................ 6 

Wprowadzenie ......................... 7 

Instrukcje użytkowania 
(Akcesoria) ............................ 10 

Bezpieczeństwo elektryczne 14 

Charakterystyka .................... 15 

Konserwacja i serwisowanie 17 

Sprawdzić przed zgłoszeniem 
uszkodzenia .......................... 22 

 
 
 
 

DANE URZĄDZENIA 
Poniżej należy zapisać model i numer seryjny: 
Nr modelu  ___________________________________________  
Nr seryjny ___________________________________________  

Znajdują się one na etykiecie umieszczonej z boku obudowy każdego 
urządzenia. 

Nazwa sprzedawcy ______________________________________  

Data zakupu ___________________________________________  

 Do tej strony należy przypiąć paragon kasowy. Stanowi on potwier-
dzenie daty zakupu na wypadek skorzystania z gwarancji. 

 

PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ  
Wewnątrz znajduje się wiele przydatnych wskazówek dotyczących tego, 
jak właściwie użytkować i dbać o system wentylacji. Trochę czynności 
zapobiegawczych z Państwa strony może przynieść dużą oszczędność 
czasu i pieniędzy w czasie użytkowania tego systemu. 
W części dotyczącej rozwiązywania problemów znajduje się wiele od-
powiedzi na często powstające wątpliwości. Jeżeli najpierw przeczytają 
Państwo rozdział Porady dotyczące rozwiązywania problemów, to 

może w ogóle nie będzie potrzeby wzywania serwisu. 
 

OSTRZEŻENIA 
 W celu naprawy lub konserwacji niniejszego urządzenia należy 

skontaktować się z serwisem. 

 W celu instalacji niniejszego urządzenia należy skontaktować 
się z osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje. 

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

 Należy pilnować, aby małe dzieci nie bawiły się klimatyzatorem. 

 W przypadku konieczności wymiany przewodu zasilającego, 
wymiana taka powinna być przeprowadzona przez osoby wy-
kwalifikowane przy użyciu wyłącznie oryginalnych części. 

 Prace instalacyjne muszą być wykonane zgodnie z Państwo-
wymi Przepisami Elektrycznymi wyłącznie przez upoważnio-
nych pracowników. 
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Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa 
Aby zapobiec okaleczeniu użytkownika lub innych osób oraz uszkodzeniu innych przedmiotów, należy po-
stępować zgodnie z poniższymi wskazówkami. 

 Nieprawidłowe postępowanie na skutek lekceważenia instrukcji może powodować okaleczenia lub 
uszkodzenia, których waga jest klasyfikowana poprzez oznaczenie następującymi znakami. 

 OSTRZEŻENIE 
Oznaczenie to wskazuje na możliwość spowodowania śmierci lub po-
ważnego okaleczenia. 

 UWAGA 
Oznaczenie to wskazuje na możliwość spowodowania zranienia lub 
uszkodzenia mienia. 

 Znaczenie symboli zastosowanych w niniejszej instrukcji jest objaśnione poniżej. 

 Tego nie wolno robić. 

 To trzeba koniecznie wykonać. 

 

 OSTRZEŻENIE 

 Instalacja 

Nie stosować bezpieczników  
wadliwych lub poniżej wartości 
znamionowej. Urządzenie pod-
łączyć do oddzielnego obwodu. 

 Istnieje niebezpieczeństwo pożaru 
lub porażenia prądem elektrycznym. 

W sprawie prac elektrycznych 
kontaktować się ze sprzedawcą, 
elektrykiem lub autoryzowanym 
punktem serwisowym. 

 Nie  demontować ani nie naprawiać 
wyrobu. Istnieje niebezpieczeństwo 
pożaru lub porażenia prądem elek-
trycznym. 

 

Urządzenie zawsze należy pod-
łączyć do obwodu ochronnego. 
 
 

 Istnieje niebezpieczeństwo pożaru 
lub porażenia prądem elektrycznym. 

Pewnie zainstalować panel i po-
krywę skrzynki sterującej. 
 

 Istnieje niebezpieczeństwo pożaru 
lub porażenia prądem elektrycznym. 

Zawsze należy zainstalować od-
dzielny obwód i bezpiecznik. 
 

 Nieprawidłowe podłączenie może 
spowodować pożar lub porażenie 
prądem elektrycznym. 

 

Należy stosować bezpieczniki o 
odpowiednich wartościach 
znamionowych. 

 Istnieje niebezpieczeństwo pożaru 
lub porażenia prądem elektrycznym.   

Nie modyfikować ani nie prze-
dłużać przewodu zasilającego. 
 

 Istnieje niebezpieczeństwo pożaru 
lub porażenia prądem elektrycznym. 

Nie wolno samodzielnie instalo-
wać, zdejmować ani przeinsta-
lowywać urządzenia. 

 Istnieje niebezpieczeństwo pożaru, 
porażenia prądem elektrycznym, 
eksplozji lub zranienia. 

Podczas rozpakowywania i in-
stalacji urządzenia należy za-
chować ostrożność. 

 Ostre krawędzie mogą spowodować 
skaleczenia. Należy szczególnie 
uważać na krawędzie i żeberka 
skraplacza i parownika. 

 
W sprawie instalacji zawsze 
kontaktować się z punktem 
sprzedaży lub punktem serwi-
sowym. 
 

 Istnieje niebezpieczeństwo pożaru 
lub porażenia prądem elektrycznym. 

 

Nie wolno instalować urządzenia 
na wadliwej podstawie. 
 
 
 

 Może to być przyczyną zranienia, 
wypadku lub uszkodzenia wyrobu. 

 

Nie pozostawiać systemu wenty-
lacji pracującego przez długi 
czas w warunkach wysokiej wil-
gotności powietrza i otwartych 
drzwiach lub oknach. 

 Skraplająca się wilgoć może zamo-
czyć i uszkodzić meble. 
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W razie potrzeby przeinstalowa-
nia już zainstalowanego wyrobu 
zawsze należy kontaktować się z 
autoryzowanym punktem serwi-
sowym. 

 Istnieje niebezpieczeństwo pożaru, 
porażenia prądem elektrycznym, 
eksplozji lub zranienia. 

Podczas pracy nie wolno otwie-
rać pokrywy serwisowej na kor-
pusie urządzenia. 
 
 

 W przeciwnym razie może to być 
przyczyną porażenia prądem elek-
trycznym. 

Otwór wlotu powietrza ze-
wnętrznego powinien być za-
bezpieczony siatką, tak aby nie 
mogły się tam dostać ptaki. 
 

 Przedmioty takie, jak ptasie gniazda 
należy usuwać. W przeciwnym razie 
może to być przyczyną niedoboru 
tlenu w pomieszczeniu. 

 
Wlot powietrza umieścić w takim miejscu, gdzie 
nie będzie możliwości bezpośredniego zasysania 
zanieczyszczonego powietrza. 

 Może to być przyczyną różnych wypadków, włącznie z 
zaczadzeniem na skutek zassania szkodliwych gazów 
(CO, itp.). 

 

Urządzenie należy zainstalować w miejscu, które 
wytrzyma jego ciężar. 
 

 W przeciwnym razie może to być przyczyną wypadku na 
skutek upadku wyrobu. 

 
 

 Użytkowanie 

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

 Istnieje niebezpieczeństwo pożaru 
lub porażenia prądem elektrycznym. 

 

Niczego nie wolno umieszczać 
na przewodzie zasilającym. 
 
 

 Istnieje niebezpieczeństwo pożaru 
lub porażenia prądem elektrycznym. 

 

Podczas pracy urządzenia nie 
wolno włączać ani odłączać 
wtyczki przewodu zasilającego. 
 

 Istnieje niebezpieczeństwo pożaru 
lub porażenia prądem elektrycznym. 

 
Nie wolno dotykać (obsługiwać) 
urządzenia mokrymi rękoma. 
 

 Istnieje niebezpieczeństwo pożaru 
lub porażenia prądem elektrycznym. 

 

Nie wolno umieszczać grzejni-
ków ani innych urządzeń w po-
bliżu przewodu zasilającego. 

 Istnieje niebezpieczeństwo pożaru 
lub porażenia prądem elektrycznym. 

 

Nie pozwalać, aby woda dosta-
wała się do części elektrycz-
nych. 

 Istnieje niebezpieczeństwo pożaru, 
uszkodzenia urządzenia lub poraże-
nia prądem elektrycznym. 

 
W pobliżu urządzenia nie prze-
chowywać ani nie używać ga-
zów palnych. 
 

 Istnieje niebezpieczeństwo pożaru 
lub uszkodzenia urządzenia. 

 

W przypadku ulatniania się pal-
nego gazu, przed włączeniem 
urządzenia zamknąć gaz i wy-
wietrzyć otwierając okno. 

 Nie używać telefonu oraz nie włą-
czać ani wyłączać przełączników. 
Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu 
lub pożaru. 

 

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

 Istnieje niebezpieczeństwo pożaru 
lub porażenia prądem elektrycznym. 

 

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 innych przedmiotów, uszko-
dzenia urządzenia lub porażenia 

prądem elektrycznym. 
 

Jeśli urządzenie zostało zalane, 
należy skontaktować się z punk-
tem serwisowym. 
 
 

 Istnieje niebezpieczeństwo pożaru 
lub porażenia prądem elektrycznym. 

 

 

Należy uważać, aby woda nie 
dostała się do wnętrza urządze-
nia. 
 
 

 Istnieje niebezpieczeństwo pożaru, 
porażenia prądem elektrycznym lub 
uszkodzenia urządzenia. 
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Przed czyszczeniem lub kon-
serwacją urządzenia należy wy-
łączyć. 
 
 
 
 Istnieje niebezpieczeństwo poraże-

nia prądem elektrycznym 
 

 

Gdy urządzenie nie będzie uży-
wane przez dłuższy czas, należy 
odłączyć wtyczkę przewodu za-
silającego lub wyłączyć główny 
wyłącznik zasilania. 
 Istnieje niebezpieczeństwo znisz-

czenia lub uszkodzenia urządzenia 
albo jego niezamierzonej pracy. 

 

Unikać korzystania z ognia. 
 
 
 
 
 
 Istnieje niebezpieczeństwo pożaru. 

Nie wolno dotykać obwodu elektrycznego lub wy-
łącznika mokrymi rękoma. 
 Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycz-

nym. 
 

Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenia 
należy używać mocnego stołka lub drabiny. 
 Należy zachować ostrożność i unikać skaleczenia. 

 

 

 

 

 UWAGA 

 Instalacja 

Podnoszeniem i przenoszeniem urządzenia po-
winny się zajmować co najmniej dwie osoby. 

 Należy unikać skaleczenia. 
 

 

Nie należy instalować urządzenia w miejscu, 
gdzie będzie bezpośrednio wystawione na morski 
wiatr (mgła solna). 
 Może to być przyczyną korozji wyrobu. Korozja, szcze-

gólnie żeber skraplacza i parownika, może spowodować 
nieprawidłowe lub mało wydajne działanie urządzenia. 

 

 Użytkowanie 

Nie wystawiać skóry przez dłuż-
szy czas na bezpośrednie dzia-
łanie zimnego powietrza. 
(Nie siedzieć w przeciągu.) 
 
 

 Może to być szkodliwe dla zdrowia.      

Nie wykorzystywać urządzenia 
do specjalnych zastosowań w 
celu przechowywania żywności, 
dzieł sztuki, itp. Jest to system 
wentylacji, a nie precyzyjny sys-
tem chłodniczy. 

 Istnieje niebezpieczeństwo znisz-
czenia lub utraty tych przedmiotów. 

 

Do czyszczenia używać miękkiej 
ściereczki. Nie stosować agre-
sywnych detergentów, rozpusz-
czalników, itp. 
 
 

 Istnieje niebezpieczeństwo pożaru, 
porażenia prądem elektrycznym lub 
zniszczenia elementów urządzenia 
ze sztucznego tworzywa. 

 
Nie stawać ani niczego nie kłaść na urządzeniu 
(jednostce zewnętrznej). 
 

 Istnieje niebezpieczeństwo zranienia ludzi oraz uszko-
dzenia urządzenia. 

Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenia 
należy używać mocnego stołka lub drabiny. 

 Należy zachować ostrożność i unikać skaleczenia. 
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Przed rozpoczęciem użytkowania 
 

Przygotowanie do użytkowania 

1. W sprawie instalacji należy się skontaktować ze specjalistami. 

2. Prawidłowo podłączyć wtyczkę przewodu zasilania 

3. Należy wykorzystać niezależny obwód elektryczny. 

4. Nie stosować przedłużaczy. 

5. Nie włączać/ wyłączać urządzenia poprzez wkładanie/ wyjmowanie wtyczki przewodu zasilającego. 

6. W razie uszkodzenia przewodu/ wtyczki wymienić je wyłącznie na zatwierdzoną część zamienną. 
 

Użytkowanie 

1. Pozostawanie przez dłuższy czas w bezpośrednim strumieniu powietrza może być niebezpieczne dla 
zdrowia. Nie pozostawiać przez dłuższy czas mieszkańców, zwierząt i roślin w bezpośrednim strumieniu 
powietrza. 

2. Gdy urządzenie jest użytkowane razem z kuchenką lub innym urządzeniem grzewczym, należy przewie-
trzać pomieszczenie z uwagi na możliwość wystąpienia niedoboru tlenu. 

3. Nie wykorzystywać systemu wentylacji do nieokreślonych zastosowań specjalnych (np. utrzymywania 
warunków przechowywania precyzyjnych urządzeń, żywności, zwierząt, roślin i dzieł sztuki). Może to 
zniszczyć te obiekty.  

 

Czyszczenie i konserwacja 

1. Nie dotykać metalowych części urządzenia podczas wyjmowania filtra. Może to skutkować skaleczeniem 
przez ostre metalowe krawędzie. 

2. Do czyszczenia wnętrza klimatyzatora nie wolno stosować wody. Zetknięcie z wodą może zniszczyć izo-
lację stwarzając niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. 

3. Podczas czyszczenia urządzenia najpierw należy się upewnić, że wyłączone jest zasilanie i bezpiecznik 
obwodu. Podczas pracy urządzenia wentylator obraca się z bardzo dużą prędkością. Jeśli podczas 
czyszczeniu wewnętrznych części urządzenia, zostałoby ono przypadkowo włączone, to istniałaby moż-
liwość skaleczenia.  

 

Serwisowanie 

W sprawie napraw i konserwacji należy zgłosić się do punktu serwisowego. 
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Wprowadzenie 
 

Symbole użyte w niniejszej instrukcji 
 

 
Taki symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem porażenia prądem elektrycznym. 

 
Taki symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem uszkodzenia wentylatora. 

 UWAGA  Taki symbol wskazuje na specjalne uwagi. 

 

Charakterystyka 
 

  

OSTRZEŻENIE: Urządzenie to powinno być zainstalowane zgodnie z państwowymi przepi-
sami dotyczącymi okablowania. Niniejsza instrukcja służy jako przewodnik, który pomoże 
objaśnić funkcje wyrobu. 

 

Modele: LZ-H015GBA2 
 

 
 

1. Wentylator nawiewu powietrza  
Wentylator zasysający powietrze z zewnątrz. 

2. Skrzynka sterująca 

3. Wentylator odprowadzania powietrza 
Wentylator odprowadzający zanieczyszczone 
powietrze na zewnątrz. 

4. Pokrywa serwisowa 

5. Wymiennik ciepła  
Służy do wymiany temperatury i wilgotności 
pomiędzy powietrzem nawiewanym i odprowa-
dzanym. 

6. Filtr powietrza 
Zapobiega zatkaniu kurzem wymiennika ciepła. 

 
 Dane liczbowe dotyczące wymiennika ciepła mogą się różnić w zależności od modelu. 
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Modele: LZ-H025GBA2 / LZ-H035GBA2 

 
 

1. Wentylator nawiewu powietrza  
Wentylator zasysający powietrze z zewnątrz. 

2. Skrzynka sterująca 

3. Wentylator odprowadzania powietrza 
Wentylator odprowadzający zanieczyszczone 
powietrze na zewnątrz. 

4. Pokrywa serwisowa 

5. Wymiennik ciepła  
Służy do wymiany temperatury i wilgotności 
pomiędzy powietrzem nawiewanym i odprowa-
dzanym. 

6. Filtr powietrza 
Zapobiega zatkaniu kurzem wymiennika ciepła. 

 Dane liczbowe dotyczące wymiennika ciepła mogą się różnić w zależności od modelu. 
 

Modele: LZ-H050GBA2 

 
 

1. Pokrywa serwisowa 

2. Filtr powietrza 
Zapobiega zatkaniu kurzem wymiennika ciepła. 

3. Wymiennik ciepła  
Służy do wymiany temperatury i wilgotności 
pomiędzy powietrzem nawiewanym i odprowa-
dzanym. 

4. Wentylator odprowadzania powietrza 
Wentylator odprowadzający zanieczyszczone 
powietrze na zewnątrz. 

5. Skrzynka sterująca 

6. Wentylator nawiewu powietrza  
Wentylator zasysający powietrze z zewnątrz. 

7. Płytka przepustnicy 
Służy do zmiany trybu pracy systemu wentylacji 
pomiędzy wentylacją z wymianą ciepła i wenty-
lacją ogólną. 

8. Wspornik wymiennika ciepła  
Jest wykorzystywany jako prowadnica przy in-
stalacji wymiennika ciepła. 
 

 Dane liczbowe dotyczące wymiennika ciepła mogą się różnić w zależności od modelu. 
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Modele: LZ-H080GBA2 / LZ-H100GBA2 

 
1. Pokrywa serwisowa 
2. Filtr powietrza 

Zapobiega zatkaniu kurzem wymiennika ciepła. 
3. Wymiennik ciepła  

Służy do wymiany temperatury i wilgotności 
pomiędzy powietrzem nawiewanym i odprowa-
dzanym. 

4. Wentylator odprowadzania powietrza 
Wentylator odprowadzający zanieczyszczone 
powietrze na zewnątrz. 

5. Skrzynka sterująca 
6. Wentylator nawiewu powietrza  

Wentylator zasysający powietrze z zewnątrz. 
7. Płytka przepustnicy 

Służy do zmiany trybu pracy systemu wentylacji 
pomiędzy wentylacją z wymianą ciepła i wenty-
lacją ogólną. 

8. Wspornik wymiennika ciepła  
Jest wykorzystywany jako prowadnica przy in-
stalacji wymiennika ciepła. 
 

 Kształt wymiennika ciepła może się różnić w zależności od modelu. 
 

Modele: LZ-H150GBA2 / LZ-H200GBA2 

 
1. Pokrywa serwisowa 
2. Filtr powietrza 

Zapobiega zatkaniu kurzem wymiennika ciepła. 
3. Wymiennik ciepła  

Służy do wymiany temperatury i wilgotności 
pomiędzy powietrzem nawiewanym i odprowa-
dzanym. 

4. Wentylator odprowadzania powietrza 
Wentylator odprowadzający zanieczyszczone 
powietrze na zewnątrz. 

5. Skrzynka sterująca 
6. Wentylator nawiewu powietrza  

Wentylator zasysający powietrze z zewnątrz. 
7. Płytka przepustnicy 

Służy do zmiany trybu pracy systemu wentylacji 
pomiędzy wentylacją z wymianą ciepła i wenty-
lacją ogólną. 

8. Wspornik wymiennika ciepła  
Jest wykorzystywany jako prowadnica przy in-
stalacji wymiennika ciepła. 
 

 Kształt wymiennika ciepła może się różnić w zależności od modelu. 
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Instrukcje użytkowania (Akcesoria) 
 

Zdalny sterownik LCD (PQRCVSL0 / PQRCVSL0QW)) 
  

 

1. Ekran wskazujący stan pracy 

2. Przycisk ustawiania temperatury 

3. Przycisk prędkości wentylatora 

4. Przycisk włączenia/ wyłączenia 

5. Przycisk wyboru trybu pracy 

6. Odbiornik bezprzewodowego zdalnego 
sterownika 
 Niektóre wyroby nie odbierają sygnałów bez-

przewodowych. 

7. Przycisk kierunku nawiewu powietrza 

8. Przycisk funkcji podrzędnej 

9. Przycisk ustawień funkcji 

10. Przycisk wentylacji 

11. Przycisk programowania 

12. Przyciski w górę/ w dół/ prawo/ lewo  
 W celu sprawdzenia temperatury w pomiesz-

czeniu nacisnąć przycisk . 

13. Przycisk temperatury pomieszczenia 

14. Przycisk ustawiania/ anulowania 

15. Przycisk wyjścia z opcji 
 
 

 W zależności od typu wyrobu, niektóre funkcje mogą nie być obsługiwane ani wyświetlane. 
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Sposób obsługi i wyboru wydatku powietrza  - Praca wspólna z wentylacją 

Opcja ta jest stosowana, gdy klimatyzator jest połączony z jednostką wentylacji. 

Jest to funkcja schładzania i odświeżania powietrza wewnątrz pomieszczenia przy wykorzystaniu jednostki 
wentylacji z uruchomioną jednocześnie funkcją klimatyzacji. 

 

Praca wspólna z wentylacją 

1 Nacisnąć przycisk  na panelu sterują-
cym zdalnego sterownika. 
-  Stosuje się tylko wtedy, gdy klimatyzator 

i wentylator typu ogólnego są wzajemnie 
połączone. (Na wyświetlaczu  zdalnego sterownika 
widoczny jest wskaźnik  „pracy wspólnej”.) 

2 Naciśnięcie przycisku włączenia/ wyłączenia w trybie 
wentylacji włączy wentylator. 

3 Naciskając przycisk  można zmienić 
tryb pracy wentylacji.  
Po naciśnięciu przycisku wyboru trybu pra-
cy, tryb pracy zmienia się w kolejności: 
wymiana ciepła → normalny → automatyczny. 
 W trybie wentylacji na wyświetlaczu zdalnego ste-

rownika wyświetlany jest symbol trybu wentylacji. 
Po powrocie do trybu klimatyzacji wyświetlana jest 
żądana temperatura. 

4 Naciskając przycisk  można zmienić 
prędkość przepływu powietrza w trybie wen-
tylacji.  
Po naciśnięciu przycisku prędkości wentyla-
tora, nawiew zmienia się w kolejności:  
słaby → mocny → bardzo mocny. 
Jeśli zainstalowany jest czujnik CO2, można wybierać 
spośród opcji: słaby → mocny → bardzo mocny → au-
tomatyczny. 

5 Powrót do trybu klimatyzacji. 
1) Zmiana automatyczna: Jeśli w ciągu 15 sekund nie 

zostanie naciśnięty żaden przycisk, system automa-
tycznie wraca z powrotem do trybu wentylacji.  

2) Zmiana ręczna: Naciśnięcie przycisku  w trybie 
wentylacji powoduje przełączenie do trybu klimaty-
zacji.  
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Sposób obsługi i wyboru wydatku powietrza  - Praca pojedyncza wentylacji 

Jest to funkcja schładzania i odświeżania powietrza wewnątrz pomieszczenia przy użyciu jednostki wentyla-
cji typu ogólnego. 

 
 

 
 

Praca pojedyncza wentylacji 

1 Nacisnąć przycisk  na zdalnym ste-
rowniku.  

2 Naciśnięcie przycisku  zmienia tryb 
wentylacji. 

 

Tryb wen-
tylacji 

Wyświetlacz 
zdaln. ster. 

Opis 

wymiana 
ciepła  

Cyrkulacja powietrza wewnątrz pomieszczenia bez 
utraty ciepła. 

normalny  
Bezpośrednia cyrkulacja powietrza wewnątrz pomiesz-
czenia bez przepływu przez wymiennik ciepła. 

automa-
tyczny  

Cyrkulacja powietrza wewnątrz pomieszczenia z automatycz-
nym porównywaniem powietrza wewnątrz i na zewnątrz. 

 
 

3 Naciskając przycisk  można zmienić 
prędkość przepływu powietrza.  

-  Po naciśnięciu przycisku prędkości 
wentylatora, wielkość nawiewu zmienia 
się w kolejności: słaby → mocny → bardzo mocny. 

-  Jeśli zainstalowany jest czujnik CO2, można wybie-
rać spośród opcji: słaby → mocny → bardzo mocny 
→ automatyczny. 
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Tryb wentylacji intensywnej/ energooszczędnej 

Dzięki tym dodatkowym funkcjom pracy intensywnej/  energooszczędnej uzyskuje się bardziej efektywną 
wentylację. 

 
 
 

 
 
 

Praca intensywna: intensywna wentylacja 

1 W trybie wentylacji nacisnąć przycisk . 

-  Powoduje to przełączanie trybów 
wentylacji w kolejności: intensywny → 
energooszczędny.  

 

2 Gdy na wyświetlaczu miga wskaźnik pracy intensyw-

nej, nacisnąć przycisk . Wskaźnik przestaje migać i 
funkcja jest włączona.  

 

3 Nacisnąć przycisk , aby wyjść z trybu 
ustawień. 

  

 

Praca energooszczędna: wydajna wentylacja z 
oszczędnością energii 

1 W trybie wentylacji nacisnąć przycisk . 

-  Powoduje to przełączanie trybów 
wentylacji w kolejności: intensywny → 
energooszczędny. 

 

2 Gdy na wyświetlaczu miga wskaźnik pracy energoosz-

czędnej, nacisnąć przycisk . Wskaźnik przestaje 
migać i funkcja jest włączona.  

 

3 Nacisnąć przycisk , aby wyjść z trybu 
ustawień. 

 Wentylacja typu ogólnego i wentylacja z 
bezpośrednim rozprężaniem mają takie 
same funkcje dodatkowe.   

 Ustawienia dodatkowych funkcji wentylatora/ grzejnika/ 
nawilżacza są takie same, jak dla klimatyzatora. 
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Bezpieczeństwo elektryczne 
 

 
OSTRZEŻENIE: Niniejsze urządzenie musi być prawidłowo uziemione. 

 
W celu zmniejszenia niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym, zawsze należy podłączać wtyczkę 
do gniazda z uziemieniem. 
 

Zalecany sposób 

 
Przed użyciem upewnić się, że 
uziemienie funkcjonuje prawidłowo. 

 
 
 

 

OSTRZEŻENIE: Nie wolno wycinać ani usuwać bolca uziemienia z przewodu zasila-
jącego. 

 

OSTRZEŻENIE: Podłączenie zacisku uziemienia adaptera do śruby pokrywy gniaz-
da zasilania uziemi urządzenie tylko wtedy, gdy śruba pokrywy jest metalowa i nie 
jest izolowana, a gniazdo zasilania jest podłączone do uziemienia instalacji elek-
trycznej. 

 

OSTRZEŻENIE: W razie jakichkolwiek wątpliwości, czy wentylator jest prawidłowo 
uziemiony, gniazdo zasilania oraz obwód elektryczny muszą zostać sprawdzane 
przez wykwalifikowanego elektryka. 
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Charakterystyka 
 

Wentylacja poprzez wymiennik ciepła  

Powietrze wewnętrzne jest usuwane na zewnątrz poprzez wymiennik ciepła. 

• Ciepło z powietrza zewnętrznego wymieniane w wymienniku ciepła jest dostarczane do wnętrza. Praca w 
trybie wymiany ciepła przebiega latem/ zimą, gdy wykorzystuje się chłodzenie/ ogrzewanie. 
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Wentylacja poprzez wymiennik ciepła  

Powietrze wewnętrzne jest usuwane na zewnątrz poprzez wymiennik ciepła. 

• Ciepło z powietrza zewnętrznego wymieniane w wymienniku ciepła jest dostarczane do wnętrza. Praca w 
trybie wymiany ciepła przebiega latem/ zimą, gdy wykorzystuje się chłodzenie/ ogrzewanie. 

 
 

 
 

Wentylacja normalna 

Zanieczyszczone powietrze wewnętrzne jest usuwane na zewnątrz bezpośrednio z 
pominięciem wymiennika ciepła. 

• Praca w trybie obejścia przebiega wiosną/ jesienią, gdy wymiennik ciepła nie jest wykorzystywany. 
 

 
 
 
 

 

UWAGA: W razie dużego stopnia zanieczyszczenia powietrza, np. bardzo drobnym piaskiem, 
należy zatrzymać pracę wentylatora. 
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Konserwacja i serwisowanie 
 

Obsługa i czyszczenie 

W celu zapobieżenia pogarszaniu się wydajności systemu wentylacji należy regularnie usuwać kurz przyle-
gający do filtra powietrza i wymiennika ciepła. 

Cykl czyszczenia 
- Filtr powietrza: co najmniej raz na 6 miesięcy. 
- Wymiennik ciepła: co najmniej raz na 2 lata (w zależności od stopnia zanieczyszczenia częstość czyszcze-

nia może się zwiększyć). 
 

Sposób demontażu części 
Model: LZ-H015GBA2 / LZ-H025GBA2 / LZ-H035GBA2 
 

1. Zdjąć pokrywę serwisową 

Włożyć ręce w otwór w suficie od strony pokrywy serwisowej i wyciągnąć ją.  
(Zwolnić zaczep i odłączyć pokrywę serwisową.) 

 
 
 

2. Wyjąć filtr powietrza 

Wyjąć filtr powietrza znajdujący się po lewej/ prawej 
stronie od dołu wymiennika ciepła. 
Jeśli urządzenie jest zamontowane na suficie w 

pozycji odwrotnej, filtr znajduje się po lewej/ prawej 
stronie od góry wymiennika ciepła. 

 

 

UWAGA: Podczas wyciągania filtra 
należy uważać, aby się nie pokale-
czyć. Filtr posiada ostre części. 

 
 
 
 

3. Wyjąć wymiennik ciepła  

Chwycić za uchwyt i wyciągnąć wymiennik ciepła 
z korpusu urządzenia (2 szt.). 

 
 
 

 

OSTRZEŻENIE: Przed czyszczeniem 
wyrobu odłączyć urządzenie od za-
silania. 

 

 

UWAGA: Podczas prac konserwa-
cyjnych należy nosić rękawice. 
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Model: LZ-H050GBA2 / LZ-H080GBA2 / LZ-H100GBA2 
 

1. Zdjąć pokrywę serwisową 

Włożyć ręce w otwór w suficie od strony pokrywy 
serwisowej i wyciągnąć ją.  
(Zwolnić zaczep i odłączyć pokrywę serwisową.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Wyjąć filtr powietrza 

Wyjąć filtr powietrza znajdujący się po lewej/ prawej 
stronie od dołu wymiennika ciepła. 
Jeśli urządzenie jest zamontowane na suficie w 

pozycji odwrotnej, filtr znajduje się po lewej/ prawej 
stronie od góry wymiennika ciepła. 

 

 

UWAGA: Podczas wyciągania filtra 
należy uważać, aby się nie pokale-
czyć. Filtr posiada ostre części. 

 
 
 
 
 
 

3. Wyjąć wymiennik ciepła  

Chwycić za uchwyt i wyciągnąć wymiennik ciepła 
z korpusu urządzenia (2 szt.). 

 
 
 

 

OSTRZEŻENIE: Przed czyszczeniem 
wyrobu odłączyć urządzenie od za-
silania. 

 

 

UWAGA: Podczas prac konserwa-
cyjnych należy nosić rękawice. 
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Model: LZ-H150GBA2 / LZ-H200GBA2 
 

1. Zdjąć pokrywę serwisową 

Włożyć ręce w otwór w suficie od strony pokrywy serwisowej i wyciągnąć ją.  
(Zwolnić zaczep i odłączyć pokrywę serwisową.) 

 
 
 

2. Wyjąć filtr powietrza 

Wyjąć filtr powietrza znajdujący się po lewej/ prawej 
stronie od dołu wymiennika ciepła. 
Jeśli urządzenie jest zamontowane na suficie w 

pozycji odwrotnej, filtr znajduje się po lewej/ prawej 
stronie od góry wymiennika ciepła. 

 

 

UWAGA: Podczas wyciągania filtra 
należy uważać, aby się nie pokale-
czyć. Filtr posiada ostre części. 

 
 
 
 
 
 

3. Wyjąć wymiennik ciepła  

Chwycić za uchwyt i wyciągnąć wymiennik ciepła 
z korpusu urządzenia (2 szt.). 

 
 
 

 

OSTRZEŻENIE: Przed czyszczeniem 
wyrobu odłączyć urządzenie od za-
silania. 

 

 

UWAGA: Podczas prac konserwa-
cyjnych należy nosić rękawice. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Konserwacja i serwisowanie 
 

20 Systemy wentylacji   

Sposób czyszczenia i wymiany każdej z części 
 

1. Czyszczenie filtra powietrza 
Czyścić co najmniej raz na 6 miesięcy 

 
• Filtr powietrza czyścić przy pomocy odkurzacza lub 

myjąc w ciepłej wodzie z mydłem. 
(Jeżeli filtr jest znacznie zabrudzony, należy go umyć 
roztworem neutralnego detergentu w letniej wodzie.) 
 

• Po myciu w wodzie, dobrze wysuszyć w cieniu. 
(W czasie suszenia nie wystawiać filtra bezpośrednio 
na promienie słoneczne lub ciepło z grzejnika.) 
 

• Jeśli filtr powietrza jest uszkodzony, należy go nabyć 
w punkcie serwisowym lub u przedstawiciela handlo-
wego. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Czyszczenie wymiennika ciepła  
Kurz przylegający do powierzchni wymiennika ciepła 
usuwać przy pomocy odkurzacza. 

• Czyścić używając ssawki z miękką szczotką. 

• Nie stosować ssawek z twardą szczotką. 
(W przeciwnym razie można uszkodzić powierzchnię 
wymiennika ciepła.) 

• Wymiennika ciepła nigdy nie wolno myć wodą. 

• Po 2 latach od zakupu należy rozważyć wymianę wy-
miennika ciepła. 

• W przypadku kontaktu z serwisem nawet przed upły-
wem 2 lat, również należy rozważyć wymianę wymien-
nika ciepła. 

• W sprawie serwisowania zawsze należy kontaktować 
się ze sprzedawcą lub autoryzowanym centrum serwi-
sowym. 

 

 
 Filtr powietrza Wymiennik ciepła 
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Montaż i sprawdzenie po zakończeniu czynności konserwacyjnych 
 

1. Montaż wymiennika ciepła  

W celu zamontowania pewnie umocować narożniki 
(4 lub 6 części) wymiennika ciepła we wsporniku i 
wsunąć je do wnętrza korpusu urządzenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Montaż filtra powietrza 

Wmontować filtr powietrza w konstrukcję wsporni-
ka wymiennika ciepła. 

• Uważać, aby nie uszkodzić powierzchni wymien-
nika ciepła. 

• Kurz przylegający do wymiennika ciepła może 
zmniejszyć wydatek powietrza. 

 

 

 

 

 
 

3. Montaż pokrywy serwisowej 

Przymocować pokrywę zaczepami z prawej i lewej 
strony. (Etykieta z nazwą powinna być umieszczo-
na zgodnie z kierunkiem czytania.) 

 
 

 

OSTRZEŻENIE: Przed czyszczeniem wy-
robu odłączyć urządzenie od zasilania. 

 

 

UWAGA: Podczas prac konserwacyj-
nych należy nosić rękawice. 
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Sprawdzić przed zgłoszeniem uszkodzenia  
 

Objawy Sprawdzić Środki zaradcze 

Wyrób nie działa Czy nie ma zasilania? Dostarczyć zasilanie. 

Wyrób nie działa pomimo naci-
śnięcia przycisku włączenia. 

Czy filtr powietrza i wymiennik cie-
pła są mocno zanieczyszczone? 

Postępować zgodnie z instrukcjami 
dotyczącymi czyszczenia i wymia-
ny. 

Czy temperatura wewnętrzna jest 
niższa niż –10°C lub wyższa niż 
45°C? 

Jest to tryb czuwania mający na 
celu ochronę wymiennika ciepła. 

Pomimo przeprowadzenia zmiany 
prędkości wentylatora, tryb pracy 
nie ulega zmianie i jest ustawiony 
na ‘Auto’ lub ‘Lo’. 

Czy temperatura wewnętrzna jest 
niższa niż –10°C lub wyższa niż 
45°C? 

Jest to tryb pracy mający na celu 
ochronę wymiennika ciepła. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


