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KLIMATYZATOR PRZENOŚNY
Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy dokładnie zapoznać się
z niniejszą instrukcją i zachować ją na przyszłość.
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OSTRZEŻENIE: W układzie znajduje się czynnik chłodniczy pod bardzo wysokim ciśnieniem.
Układ musi być serwisowany wyłącznie przez wykwalifikowane osoby.
1. Transport urządzeń zawierających łatwopalne czynniki chłodnicze （Załącznik CC.1）
Patrz: przepisy transportowe
2. Oznakowanie urządzeń za pomocą znaków（Załącznik CC.2）
Patrz: przepisy lokalne
3. Utylizacja urządzeń wykorzystujących łatwopalne czynniki chłodnicze（Załącznik CC.3）
Patrz: przepisy krajowe
4. Przechowywanie sprzętu/urządzeń （Załącznik CC.4）
Przechowywanie sprzętu powinno odbywać się zgodnie z instrukcjami producenta.
5. Przechowywanie sprzętu zapakowanego (przed sprzedażą)（Załącznik CC.5）
Należy zapewnić ochronę opakowania w taki sposób, aby mechaniczne uszkodzenie sprzętu
umieszczonego wewnątrz opakowania nie spowodowało wycieku ładunku czynnika chłodniczego.
Maksymalna dopuszczalna liczba urządzeń przechowywanych razem zostanie określona w przepisach
lokalnych.
6. Informacje dotyczące serwisowania（Załącznik DD.3）
1) Kontrole na miejscu
Przed przystąpieniem do pracy przy układach zawierających łatwopalne czynniki chłodnicze konieczne
jest przeprowadzenie kontroli bezpieczeństwa w celu ograniczenia do minimum ryzyka zapłonu. W
przypadku naprawy układu chłodniczego przed rozpoczęciem prac przy układzie należy zastosować
poniższe środki ostrożności.
2) Procedura wykonywania prac
Prace będą wykonywane zgodnie z kontrolowaną procedurą w celu zminimalizowania ryzyka
występowania łatwopalnego gazu lub oparów podczas prac.
3) Ogólny obszar roboczy
Wszystkich pracowników obsługi technicznej oraz pozostałe osoby pracujące na miejscu należy
poinformować o charakterze prowadzonych prac. Unikać wykonywana prac w miejscach o ograniczonej
przestrzeni. Teren wokół obszaru roboczego powinien być oddzielony. Należy zapewnić bezpieczne
warunki w obrębie obszaru prowadzenia prac poprzez wdrożenie kontroli materiałów łatwopalnych.
4) Kontrola obecności czynnika chłodniczego
Przed przystąpieniem do pracy oraz w trakcie jej wykonywania należy sprawdzić obszar przy użyciu
odpowiedniego detektora czynnika chłodniczego w celu ustalenia, czy nie występuje atmosfera
potencjalnie wybuchowa. Sprawdzić, czy używane urządzenia do wykrywania wycieków nadają się do
stosowania z łatwopalnymi czynnikami chłodniczymi, tj. czy nie generują iskier, czy są odpowiednio
uszczelnione oraz czy są samoistnie bezpieczne.
5) Wyposażenie w gaśnicę
Jeżeli przy urządzeniach chłodniczych lub elementach instalacji mają być przeprowadzane jakiekolwiek
prace stwarzające zagrożenie pożarowe, należy zapewnić odpowiednie wyposażenie gaśnicze. W pobliżu
miejsca wprowadzania czynnika chłodniczego do instalacji należy przygotować gaśnicę proszkową lub
pianową.
6) Eliminacja źródeł zapłonu
Żadna z osób wykonujących prace przy układzie chłodniczym, które wiążą się z obsługą elementów
instalacji rurowej, które zawierają lub zawierały łatwopalny czynnik chłodniczy, nie może używać
jakichkolwiek źródeł zapłonu w sposób stwarzający zagrożenie pożarowe lub wybuchowe.
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Wszystkie potencjalne źródła zapłonu, w tym palenie tytoniu, powinny być wystarczająco
oddalone od miejsca instalacji, naprawy, demontażu i utylizacji, podczas których może dojść do
uwolnienia czynnika chłodniczego do otoczenia. Przed przystąpieniem do wykonywania prac,
obszar wokół urządzeń należy skontrolować pod kątem zagrożeń pożarowych lub
wybuchowych. Należy umieścić tabliczki z napisem Zakaz palenia .
7) Wentylacja obszaru
Prace stwarzające zagrożenie pożarowe oraz związane z jakimkolwiek naruszeniem
integralności układu należy przeprowadzać na otwartym powietrzu lub w miejscu o odpowiedniej
wentylacji. Wentylacja powinna być włączona przez cały czas wykonywania prac. Wentylacja
powinna w sposób bezpieczny rozpraszać uwolniony czynnik chłodniczy, najlepiej usuwając go
na zewnątrz, do atmosfery.
8) Czynności kontrolne przy urządzeniach chłodniczych
W razie wymiany podzespołów elektrycznych, nowe podzespoły muszą być tego samego typu
oraz zgodne ze specyfikacją. Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń konserwacyjnych i
serwisowych producenta. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z działem
technicznym producenta.
Dla instalacji wykorzystujących łatwopalne czynniki chłodnicze należy wykonywać poniższe
czynności kontrolne:
- rzeczywista ilość doładowywanego czynnika chłodniczego jest dostosowana do wielkości
pomieszczenia, w którym zainstalowane są podzespoły zawierające czynnik chłodniczy;
- sprawdzić, czy urządzenia i wyloty wentylacyjne funkcjonują prawidłowo i są wolne od zatorów;
- jeżeli używany jest pośredni obwód chłodniczy, to obwód wtórny należy sprawdzić pod kątem
obecności czynnika chłodniczego;
- sprawdzić, czy oznakowanie urządzeń jest czytelne i dobrze widoczne. Oznakowania i tablice,
które są nieczytelne, należy wymienić;
- sprawdzić, czy rury i podzespoły instalacji chłodniczej zawierające czynnik chłodniczy są
zainstalowane w miejscu, w którym nie będą narażone na działanie substancji korozyjnych,
chyba że ww. podzespoły są wykonane z materiałów samoistnie odpornych na korozję lub
zostały właściwie zabezpieczone przed jej działaniem.
9) Czynności kontrolne przy urządzeniach elektrycznych
Naprawa i konserwacja podzespołów elektrycznych musi obejmować wstępną kontrolę
bezpieczeństwa i procedury związane ze sprawdzeniem podzespołów. W razie wykrycia usterki,
która stanowiłaby zagrożenie dla bezpieczeństwa, należy ją usunąć przed przywróceniem
zasilania elektrycznego obwodu. Jeżeli usterki nie można usunąć natychmiast, ale zachodzi
konieczność kontynuacji pracy, to należy zastosować odpowiednie rozwiązanie przejściowe.
Sprawę należy bezwzględnie zgłosić właścicielowi urządzenia.
Czynności z zakresu wstępnej kontroli bezpieczeństwa obejmują między innymi:
Stan rozładowania kondensatorów: ta czynność powinna być wykonana w sposób bezpieczny,
aby nie doszło do iskrzenia;
Sprawdzenie, czy podczas ładowania, odzyskiwania czynnika chłodniczego lub opróżniania
układu żadne podzespoły elektryczne nie znajdują się pod napięciem;
Sprawdzenie, czy nie doszło do przerwania instalacji uziemienia.
7. Naprawy podzespołów uszczelnionych (Załącznik DD.4)
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1) Jeżeli zajdzie konieczność naprawy podzespołów uszczelnionych, wszystkie urządzenia objęte pracami
muszą zostać odłączone od zasilania przed zdjęciem jakichkolwiek pokryw uszczelnionych itp. Jeżeli
utrzymanie dopływu prądu do serwisowanych urządzeń jest absolutnie konieczne, to w najbardziej
krytycznym punkcie należy zainstalować mechanizm wykrywania przecieków, który będzie pracować w
sposób ostrzegając o sytuacji potencjalnie niebezpiecznej.
2) Należy zwrócić szczególną uwagę na poniższe zalecenia, aby prace przy podzespołach elektrycznych nie
doprowadziły do zmiany właściwości i parametrów technicznych obudowy skutkującej pogorszeniem
poziomu bezpieczeństwa, poprzez uszkodzenie kabli, nadmierną liczbę połączeń, niezgodność zacisków ze
specyfikacją, uszkodzenie uszczelek, nieprawidłowe mocowanie dławików itp.
Sprawdzić, czy urządzenie jest prawidłowo zamontowane.
Sprawdzić, czy uszczelki lub materiały uszczelniające nie uległy degradacji w stopniu uniemożliwiającym
dalszą skuteczną ochronę przed przenikaniem atmosfer zapalnych. Części zamienne muszą być zgodne ze
specyfikacjami producenta.
UWAGA: W razie użycia szczeliw silikonowych skuteczność niektórych urządzeń do wykrywania przecieków
może ulec pogorszeniu. Podzespoły samoistnie bezpieczne nie muszą być izolowane przed przystąpieniem
do pracy przy nich.
8. Naprawa elementów iskrobezpiecznych （Załącznik DD.5）
Nie przykładać do obwodu jakichkolwiek stałych ładunków indukcyjnych lub pojemnościowych bez
uprzedniego sprawdzenia, czy nie przekroczą one wartości napięcia i prądu dopuszczalnych dla urządzenia.
Podzespoły samoistnie bezpieczne są jedynymi podzespołami, przy których można pracować w atmosferze
łatwopalnej, gdy znajdują się one pod napięciem. Tester musi posiadać odpowiednie parametry znamionowe.
Podzespoły należy wymieniać wyłącznie na części zatwierdzone przez producenta. Stosowanie części
innych niż wskazane przez producenta może spowodować zapłon czynnika uwolnionego do otoczenia.
9. Sieć kablowa（Załącznik DD.6）
Sprawdzić, czy w środowisku pracy sieć kablowa nie ulegnie nadmiernemu zużyciu wskutek korozji,
wysokiego ciśnienia, wibracji, ostrych krawędzi lub innych czynników. Kontrola powinna również uwzględniać
wpływ starzenia oraz ciągłe wibracje generowane przez, przykładowo, sprężarki lub wentylatory.
10. Wykrywanie łatwopalnych środków chłodniczych（Załącznik DD.7）
Bezwzględnie zabrania się używania potencjalnych źródeł zapłonu do wykrywania wycieków czynnika
chłodniczego. Nie wolno używać latarek halogenowych (lub jakichkolwiek innych detektorów
wykorzystujących nieosłonięty płomień).
11. Metody wykrywania nieszczelności（Załącznik DD.8）
Poniższe metody wykrywania przecieków są uważane za właściwe w przypadku wszystkich układów
zawierających łatwopalne czynniki chłodnicze.
Elektroniczne detektory wycieków mogą być używane do wykrywania łatwopalnych czynników chłodniczych,
jednakże ich czułość może nie być odpowiednia lub mogą one wymagać ponownej kalibracji. (Urządzenia do
wykrywania przecieków należy skalibrować na obszarze wolnym od wyciekającego czynnika chłodniczego.)
Sprawdzić, czy detektor nie jest potencjalnym źródłem zapłonu oraz czy nadaje się do stosowania w
przypadku używanego czynnika chłodniczego. Urządzenia do wykrywania wycieków powinny być ustawione
na procentową wartość górnej granicy palności (LFL) czynnika chłodniczego, a ponadto należy je
skalibrować dla używanego czynnika chłodniczego, potwierdzając obecność odnośnej procentowej wartości
gazu (maks. 25%).
Płyny do wykrywania wycieków mogą być również używane z większością czynników chłodniczych. Nie
należy jednak używać detergentów zawierających chlor, gdyż chlor może wejść w reakcję z czynnikiem
chłodniczym i doprowadzić do korozji miedzianych elementów instalacji rurowej.
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W razie podejrzenia, iż doszło do wycieku, należy usunąć/zgasić wszelkie nieosłonięte płomienie.
W razie wykrycia wycieku czynnika chłodniczego, którego usunięcie wymaga zastosowania
lutowania twardego, należy odzyskać całość czynnika chłodniczego z układu, bądź też odizolować
go (za pomocą zaworów odcinających) w części układu oddalonej od wycieku. Następnie, zarówno
przed lutowaniem twardym, jak i w jego trakcie, układ należy przedmuchać azotem beztlenowym
(OFN).
12. Demontaż oraz usuwanie (Załącznik DD.9)
W razie ingerencji w obwód chłodniczy w celu dokonania napraw, lub w dowolnym innym celu,
należy stosować procedury konwencjonalne. Należy jednak pamiętać o stosowaniu najlepszej
praktyki w celu zminimalizowania ryzyka związanego z palnością. Należy stosować następującą
procedurę:
- usunąć czynnik chłodniczy;
- oczyścić obwód gazem obojętnym;
- usunąć;
- ponownie oczyścić gazem obojętnym;
- otworzyć obwód poprzez nacięcie lub lutowanie twarde.
Ładunek czynnika chłodniczego należy odzyskać do odpowiednich butli. Układ należy przepłukać
OFN, aby urządzenie stało się bezpieczne. Może zajść konieczność kilkakrotnego powtórzenia tego
procesu. Do tej czynności nie wolno używać sprężonego powietrza ani tlenu. W celu przepłukania,
należy przerwać próżnię w układzie za pomocą OFN i napełniać go aż do osiągnięcia ciśnienia
roboczego, a następnie usunąć OFN do atmosfery; na koniec należy przywrócić próżnię. Ten
proces należy powtarzać, dopóki układ nie zostanie całkowicie opróżniony z czynnika chłodniczego.
Po użyciu ostatniego ładunku OFN należy odpowietrzyć układ do ciśnienia atmosferycznego, aby
możliwe było wykonanie w nim prac. Ta czynność jest absolutnie konieczna, jeżeli na instalacji
rurowej ma być wykonywane lutowanie twarde.
Sprawdzić, czy wylot pompy próżniowej nie znajduje się w pobliżu źródeł zapłonu oraz czy
dostępny jest sprawny system wentylacyjny.
13. Procedury ładowania (Załącznik DD.10)
W przypadku stosowania konwencjonalnych procedur ładowania należy spełnić poniższe
wymagania.
- Sprawdzić, czy podczas używania urządzeń ładujących nie dochodzi do zanieczyszczenia innym
czynnikiem chłodniczym. Przewody giętkie i linie powinny być jak najkrótsze, aby ograniczyć do
minimum ilość znajdującego się w nich czynnika chłodniczego.
- Butle należy trzymać w pozycji pionowej.
- Przed naładowaniem układu czynnikiem chłodniczym sprawdzić, czy układ chłodniczy jest
uziemiony.
- Odpowiednio oznaczyć układ po zakończeniu ładowania (jeżeli nie został jeszcze oznakowany).
- Zachować daleko posuniętą ostrożność, aby nie przeładować układu chłodniczego.
Przed naładowaniem należy wykonać próbę ciśnieniową układu przy użyciu OFN. Po zakończeniu
ładowania, ale przed oddaniem układu do eksploatacji, należy przeprowadzić próbę szczelności
układu. Przed opuszczeniem lokalizacji należy wykonać dodatkową próbę szczelności.
14. Wycofanie z eksploatacji (Załącznik DD.11)
Technik, który ma wykonać tę procedurę, musi posiadać szczegółową wiedzę o urządzeniach
i zasadach ich obsługi. Zaleceniem dobrej praktyki jest bezpieczne odzyskiwanie wszystkich
czynników chłodniczych.
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Przed przystąpieniem do pracy należy pobrać próbkę oleju i czynnika chłodniczego, jeżeli
konieczna będzie ich analiza przed ponownym użyciem odzyskanego czynnika chłodniczego.
Przed rozpoczęciem pracy należy bezwzględnie zapewnić dostępność zasilania.
a) Zapoznać się z urządzeniem i zasadami jego obsługi.
b) Odizolować układ elektryczny.
c) Przed rozpoczęciem procedury sprawdzić, czy:
dostępne są urządzenia do obsługi mechanicznej butli z czynnikiem chłodniczym, jeżeli są
wymagane;
dostępne jest wyposażenie ochrony osobistej oraz czy jest prawidłowo używane;
czy proces odzyskiwania jest stale nadzorowany przez kompetentną osobę;
czy urządzenia i butle do odzyskiwania spełniają wymagania odnośnych norm.
d) Jeśli to możliwe, czynnik chłodniczy należy wypompować z układu.
e) Jeżeli nie można zapewnić próżni, należy przygotować rurę rozgałęźną w celu usunięcia
czynnika chłodniczego z poszczególnych części układu.
f) Przed rozpoczęciem odzyskiwania sprawdzić, czy butla jest umieszczona na wadze.
g) Włączyć urządzenie do odzyskiwania i stosować je zgodnie z instrukcją.
h) Nie przepełniać butli. (Napełniać maksymalnie do 80% objętości).
i) Nie przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego butli, nawet chwilowo.
j) Po prawidłowym napełnieniu butli i zakończeniu procesu należy dopilnować, aby butle i
urządzenia zostały niezwłocznie usunięte z miejsca wykonywania prac, a także sprawdzić, czy
wszystkie zawory odcinające są zamknięte.
k) Odzyskany czynnik chłodniczy będzie można wprowadzić do innego układu dopiero po jego
oczyszczeniu i sprawdzeniu.
15. Etykietowanie（Załącznik DD.12）
Urządzenia należy opatrzyć etykietami informującymi, iż zostały one wycofane z eksploatacji i
opróżnione z czynnika chłodniczego. Etykiety należy opatrzyć datą i podpisać. Dopilnować, aby
na urządzeniach znalazły się etykiety informujące, iż zawierają one łatwopalny czynnik
chłodniczy.
16. Odzyskiwanie（Załącznik DD.13）
Zaleceniem dobrej praktyki jest bezpieczne usuwanie wszystkich czynników chłodniczych,
zarówno do celów prac serwisowych, jak i podczas wycofywania z eksploatacji.
Sprawdzić, czy butle, które mają być użyte do odzyskiwania czynnika chłodniczego, są
odpowiednie. Sprawdzić, czy liczba butli jest wystarczająca do odzyskania całego ładunku z
układu. Wszystkie butle, które mają być użyte do odzyskiwania, muszą być oznaczone jako
odpowiednie do danego czynnika chłodniczego oraz posiadać stosowne oznakowanie (tj.
specjalne butle do odzyskiwania czynnika chłodniczego). Butle muszą być wyposażone w zawór
nadmiarowy ciśnienia oraz odnośne zawory odcinające, znajdujące się w dobrym stanie
technicznym. Butle do odzyskiwania muszą zostać opróżnione i, jeżeli istnieje taka możliwość,
schłodzone przed przystąpieniem do odzyskiwania.
Urządzenia do odzyskiwania muszą być w dobrym stanie technicznym i nadawać się do
odzyskiwania łatwopalnych czynników chłodniczych, zaś ich instrukcje obsługi muszą być łatwo
dostępne. Ponadto należy zapewnić właściwie skalibrowaną wagę, znajdującą się w dobrym
stanie technicznym. Przewody giętkie powinny być wyposażone w szczelne złączki i znajdować
się w dobrym stanie technicznym. Przed użyciem maszyny do odzyskiwania należy sprawdzić,
czy jest ona sprawna i właściwie utrzymana oraz czy wszelkie powiązane podzespoły elektryczne
zostały odizolowane, aby nie doszło do zapłonu w razie wycieku czynnika chłodniczego.
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W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z producentem.
Odzyskany czynnik chłodniczy należy zwrócić do dostawcy czynnika chłodniczego we właściwej
butli, a następnie sporządzić odnośny dokument potwierdzający przekazanie materiału odpadowego.
Nie mieszać czynników chłodniczych w jednostkach do odzyskiwania lub co ważniejsze w butlach.
W przypadku konieczności demontażu sprężarki lub usunięcia oleju sprężarkowego w pierwszej
kolejności należy sprawdzić, czy nie zawierają one w smarze nadmiernej ilości łatwopalnego
czynnika chłodniczego. Proces usuwania nadmiaru czynnika chłodniczego należy wykonać przed
zwróceniem sprężarki do dostawcy. W celu przyspieszenia tego procesu można zastosować
wyłącznie elektryczne ogrzewanie korpusu sprężarki. Olej należy opróżnić z układu w sposób
bezpieczny.
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Zgodnie z normą europejską:
Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8. roku życia i osoby o obniżonych zdolnościach
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także przez osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod
warunkiem zapewnienia nadzoru, poinstruowania ich w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz
zapoznania z istniejącymi zagrożeniami.
Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy.
Dzieci pozostawione bez nadzoru nie mogą wykonywać czynności związanych z czyszczeniem i konserwacją
urządzenia.
Uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela serwisu lub inne
wykwalifikowane osoby, aby uniknąć zagrożenia.
Zgodnie z normą IEC:
Osoby (w tym również dzieci) z ograniczeniami fizycznymi, umysłowymi i psychicznymi lub nieposiadające
odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub według
wskazówek osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
Należy zwracać uwagę, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
Uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub inną osobę
posiadającą odpowiednie kwalifikacje w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.
Prace serwisowe oraz wymiana części i czyszczenie mogą być przeprowadzane wyłącznie po odłączeniu
urządzenia od źródła zasilania.
Urządzenie powinno być zainstalowane zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji okablowania.
Urządzenia nie można instalować w pralni.
Uwaga: Sprawdzić na tabliczce znamionowej typ gazu chłodniczego użytego w urządzeniu. Szczegółowe
informacje dotyczące urządzeń, w których stosowany jest gaz chłodniczy.
R410A, R134a, R290 jest czynnikiem chłodniczym spełniającym europejskie normy ekologiczne; niemniej jednak
zaleca się unikanie przebijania układu chłodzenia urządzenia.
Po zakończeniu okresu eksploatacji urządzenie należy oddać do specjalnego punktu zbiórki odpadów w celu
utylizacji.
Ten hermetycznie zamknięty system zawiera fluorowane gazy cieplarniane.
INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY ŚRODOWISKA: Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane,
które są objęte Protokołem z Kioto.
Czynności w zakresie konserwacji i utylizacji muszą być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany
personel. (Więcej informacji na temat środka chłodniczego można znaleźć na tylnej stronie okładki).
Współczynnik ocieplenia globalnego (GWP): R410A: 2088, R134a: 1430, R290: 3.
Nie używać urządzenia do celów innych niż opisane w niniejszej instrukcji. Zużyty lub uszkodzony przewód
zasilający powinien zostać wymieniony wyłącznie przez wykwalifikowanego pracownika serwisu przy użyciu
oryginalnych części zamiennych.
Upewnić się, że wtyczka jest prawidłowo i całkowicie włożona do gniazdka. Nieprawidłowe podłączenie wtyczki
może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
Nie podłączać innych urządzeń do tego samego gniazdka, ponieważ może to spowodować ryzyko porażenia
elektrycznego.
Nie demontować ani nie modyfikować urządzenia lub przewodu zasilającego, ponieważ może to spowodować
porażenie prądem elektrycznym lub pożar. Wszystkie pozostałe czynności serwisowe powinny być wykonane
przez wykwalifikowanego pracownika serwisu.
Nie umieszczać przewodu zasilającego lub urządzenia w pobliżu grzejnika, promiennika lub innego źródła ciepła.
Nieprawidłowe podłączenie wtyczki może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
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Urządzenie jest wyposażone w kabel zasilający, który posiada uziemiony przewód
podłączony do uziemionego bolca lub płytki. Wtyczkę należy podłączyć do prawidłowo
zainstalowanego i uziemionego gniazdka. W żadnym wypadku nie należy odcinać ani
usuwać z wtyczki uziemionego bolca lub płytki.
Urządzenie należy używać lub przechowywać w sposób zapewniający ochronę przed
wilgocią, np. przed skraplaniem, rozpryskami wody itp. W przypadku wystąpienia takiej
sytuacji należy natychmiast odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
Urządzenie należy zawsze transportować w pozycji pionowej, a w trakcie eksploatacji
stawiać na stabilnej i równej powierzchni. Jeżeli urządzenie było transportowane w pozycji
leżącej, należy je ustawić w pozycji pionowej i odczekać 6 godzin przed podłączeniem.
Urządzenie należy zawsze wyłączać przy użyciu wyłącznika znajdującego się na
panelu sterowania lub na pilocie zdalnego sterowania, przy czym urządzenia nie należy
włączać ani wyłączać przez podłączenie lub odłączenie przewodu zasilającego. Może to
spowodować ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Nie dotykać przycisków na panelu sterowania mokrymi lub wilgotnymi palcami.
Nie używać do czyszczenia niebezpiecznych środków chemicznych ani nie dopuszczać
do ich kontaktu z urządzeniem. Urządzenie należy czyścić wyłącznie miękką ściereczką,
aby nie dopuścić do uszkodzenia jego powierzchni. Nie używać wosku, rozcieńczalników
ani silnych detergentów. Nie używać urządzenia w obecności łatwopalnych substancji lub
oparów, takich jak alkohol, środki owadobójcze, benzyna itp.
Jeżeli urządzenie wydaje nietypowe dźwięki lub wydobywa się z niego dym albo
nietypowy zapach, należy je natychmiast odłączyć od źródła zasilania.
Nie myć urządzenia w wodzie. Woda może przedostać się do wnętrza urządzenia i
spowodować uszkodzenie izolacji, stwarzając ryzyko porażenia prądem. Jeżeli do
urządzenia dostanie się woda, należy je natychmiast odłączyć od źródła zasilania i
skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.
Urządzenie powinno być podnoszone i montowane przez dwie lub więcej osób.
Podczas podłączania lub odłączania urządzenia należy zawsze chwytać za wtyczkę.
Nigdy nie odłączać go ciągnąc za przewód zasilający. Może to spowodować ryzyko
porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
Urządzenie należy zamontować na solidnej poziomej podłodze zdolnej do utrzymania
ciężaru do 50 kg. Montaż na słabej lub nierównej podłodze może spowodować ryzyko
powstania szkód materialnych i obrażeń ciała.
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Szczegółowe informacje dotyczące urządzeń, w których stosowany jest gaz chłodniczy R290/R32

Dokładnie przeczytać wszystkie ostrzeżenia.
Podczas odszraniania i czyszczenia urządzenia nie używać żadnych innych narzędzi niż
zalecane przez producenta.
Urządzenie musi być ustawione w miejscu, w którym nie występują żadne stałe źródła zapłonu
(na przykład: otwarty ogień, gaz lub pracujące urządzenia elektryczne).
Nie przebijać ani nie palić urządzenia.
Gazy chłodnicze mogą być bezzapachowe.
Urządzenie musi być zainstalowane, użytkowane i przechowywane w miejscu o powierzchni
powyżej 13 m2.
R290/R32 jest gazem chłodniczym spełniającym wymagania dyrektyw europejskich
dotyczących ochrony środowiska. Nie przebijać żadnej części obwodu czynnika chłodniczego.
Jeżeli urządzenie jest zainstalowane, użytkowane lub przechowywane w miejscu pozbawionym
wentylacji, pomieszczenie musi być zaprojektowane w taki sposób, aby zapobiec gromadzeniu się
wycieków czynnika chłodniczego stwarzających ryzyko pożaru lub wybuchu w wyniku zapłonu
czynnika chłodniczego spowodowanego przez grzejniki elektryczne, piece lub inne źródła zapłonu.
Urządzenie musi być przechowywane w sposób zapewniający ochronę przed uszkodzeniami
mechanicznymi.
Osoby obsługujące lub pracujące przy obwodzie czynnika chłodniczego muszą posiadać
odpowiedni certyfikat wydany przez akredytowaną organizację, potwierdzający posiadane
kompetencje w zakresie postępowania z czynnikami chłodniczymi zgodnie ze szczegółową oceną
zgodności uznawaną przez stowarzyszenia branżowe.
Naprawy muszą być wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta.
Konserwacja i naprawy wymagające pomocy ze strony innych wykwalifikowanych pracowników
muszą być wykonywane pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia w zakresie stosowania
łatwopalnych czynników chłodniczych.
Nie używać środków przyspieszających proces odszraniania lub środków czyszczących innych
niż zalecane przez producenta.
Urządzenie powinno być przechowywane w pomieszczeniu, w którym nie występują źródła
zapłonu działające w sposób ciągły (na przykład: otwarty płomień, pracujące urządzenie gazowe
lub pracujący grzejnik elektryczny).
Nie przekłuwać ani nie palić.
Należy pamiętać, że czynniki chłodnicze mogą nie mieć zapachu.
Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących gazu.
Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych.
Urządzenie należy przechowywać w sposób zapobiegający uszkodzeniom mechanicznym.
Urządzenie powinno być przechowywane w dobrze wentylowanym miejscu, którego
powierzchnia odpowiada powierzchni określonej dla celów eksploatacji.
Każda osoba wykonująca prace lub dokonująca ingerencji w obwód czynnika chłodniczego
powinna posiadać ważny certyfikat wydany przez posiadający akredytację branżową organ ds.
oceny zgodności, potwierdzający posiadane kompetencje w zakresie postępowania z czynnikami
chłodniczymi w bezpieczny sposób zgodnie z uznawaną w branży specyfikacją oceny.
Czynności serwisowe powinny być przeprowadzane w sposób zalecany przez producenta
sprzętu.
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Konserwacja i naprawa wymagające pomocy ze strony innych wykwalifikowanych
pracowników muszą być wykonywane pod nadzorem osoby posiadającej
kompetencje w zakresie stosowania łatwopalnych czynników chłodniczych.
Urządzenie powinno być zainstalowane, użytkowane i przechowywane w
pomieszczeniu o powierzchni powyżej 13 m2.
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WAŻNE – SPOSÓB UZIEMIENIA

Ten produkt jest fabrycznie wyposażony w przewód zasilający, który posiada wtyczkę z
trzema bolcami z uziemieniem. Urządzenie musi być podłączone do odpowiedniego
gniazdka z uziemieniem zgodnie z zasadami kodeksu National Electrical Code oraz
przepisami i rozporządzeniami lokalnymi. Jeżeli obwód nie posiada gniazdka z uziemieniem,
klient jest zobowiązany do wymiany istniejącego gniazdka zgodnie z zasadami kodeksu
National Electrical Code oraz przepisami i rozporządzeniami lokalnymi. W żadnym wypadku
nie można odcinać ani usuwać trzeciego bolca uziemiającego. Nigdy nie używać przewodu
zasilającego, wtyczki lub urządzenia, na których widoczne są oznaki uszkodzenia. Nie
podłączać urządzenia do przedłużacza, chyba że został on sprawdzony i przetestowany
przez wykwalifikowanego dostawcę wyrobów elektrycznych. Nieprawidłowe podłączenie
wtyczki uziemiającej może spowodować ryzyko pożaru, porażenia prądem i/lub obrażenia
ciała osób związanych z urządzeniem. W razie wątpliwości, czy urządzenie jest prawidłowo
uziemione należy skonsultować się z wykwalifikowanym przedstawicielem serwisu.

POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE
Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy sprawdzić, czy:
zasilanie w sieci odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej z tyłu
urządzenia;
gniazdko zasilające i obwód elektryczny są odpowiednie dla urządzenia;
gniazdko sieciowe pasuje do wtyczki. Jeżeli nie pasuje, należy wymienić wtyczkę.
gniazdko sieciowe jest odpowiednio uziemione. Nieprzestrzeganie tych ważnych
wskazówek bezpieczeństwa zwalnia producenta z jakiejkolwiek odpowiedzialności.

Ważne informacje dotyczące prawidłowej utylizacji produktu zgodnie z dyrektywą
2012/19/WE.
Po zakończeniu okresu eksploatacji, produktu nie należy mieszać
z odpadami gospodarczymi. Należy go oddać do wyznaczonego
punktu zbiórki odpadów posiadającego uprawnienia władz
lokalnych lub do sprzedawców, którzy świadczą tego typu usługi.
Segregacja urządzeń gospodarstwa domowego pozwala uniknąć
ewentualnych negatywnych skutków dla środowiska naturalnego i
zdrowia wynikających z niewłaściwego unieszkodliwiania oraz
umożliwia odzyskanie materiałów w celu uzyskania znacznych
oszczędności w zakresie energii i zasobów. Produkt jest
oznaczony symbolem przekreślonego kosza, który przypomina o
konieczności segregacji urządzeń gospodarstwa domowego.
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1. Deflektor
2. Panel sterowania
3. Uchwyt (po obu stronach)
4. Kółka
5. Kabel zasilający
6. Kratka wlotu powietrza
7. Kratka wylotu powietrza
8. Kratka wlotu powietrza
9. Otwór spustowy skraplacza

Przed uruchomieniem urządzenia otworzyć żaluzje.

AKCESORIA

CZĘŚCI

NAZWA CZĘŚCI
Wąż odciągowy
Wylot węża
Wlot węża
Pilot zdalnego sterowania
Baterie
(Dwie baterie AAA 1,5 V)
Okienna wkładka
przesuwna

Wąż spustowy

ILOŚĆ
1 kpl

1 kpl

1 kpl

1 szt.

Uwaga: Wszystkie ilustracje znajdujące się w niniejszej instrukcji zostały zamieszczone
jedynie w celach informacyjnych. Rzeczywiste urządzenie może się nieznacznie różnić.
Przed użyciem sprawdzić, czy z opakowania wyjęte zostały wszystkie elementy.
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WYDMUCH GORĄCEGO POWIETRZA
W Trybie chłodzenia urządzenie należy umieścić w pobliżu
okna lub otworu, tak aby wywiewane z niego ciepłe
powietrze mogło być odprowadzane na zewnątrz.
Ustawić urządzenie na płaskiej podłodze, zapewniając
wokół niego co najmniej 45 cm wolnego miejsca i
upewniając się, że w pobliżu znajduje się pojedyncze
gniazdko zasilania.
1. Rozciągnąć wąż z jednej strony (Rys. 1) i przymocować
wlot węża (Rys. 2).
2. Rozciągnąć wąż z drugiej strony i przymocować wylot
węża (Rys. 3).
3. Zamocować wlot węża w urządzeniu (Rys. 4).

Zablokować

Rozciągnąć wąż

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

Wsunąć
Odciąć po przeciwnej
stronie niż otwór

Rys. 4

Okienna wkładka przesuwna została zaprojektowana w taki sposób, aby pasowała do większości okien
standardowych w przypadku montażu pionowego i poziomego. Jednak w przypadku niektórych typów
okien konieczna może być modyfikacja pewnych aspektów procedury instalacji. Okienna wkładka
przesuwna może być przymocowana za pomocą śrub.
UWAGA: Jeżeli otwór okienny jest mniejszy niż minimalna długość okiennej wkładki przesuwnej,
należy odciąć jej koniec od strony przeciwnej niż otwór wentylacyjny, tak aby wkładka zmieściła się w
otworze okiennym. Nigdy nie odcinać wkładki okiennej od strony otworu wentylacyjnego.
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Okno
pionowe
Okno
poziome

Okienna wkładka
przesuwna

Okienna wkładka przesuwna

Rys. 6

Rys. 5
MONTAŻ OKIENNEJ WKŁADKI PRZESUWNEJ

1: Części:
A) Panel
B) Panel z otworem
C) Śruba do zablokowania wkładki okiennej w odpowiednim
położeniu
2: Montaż:
Wsunąć Panel B do Panelu A i dopasować wkładkę do
szerokości okna. Rozmiary okien są zróżnicowane. Podczas
dopasowywania wkładki do szerokościokna należy wykonać
pomiary, aby upewnić się, że wokół wkładki nie występują
szczeliny i/lub kieszenie powietrzne.
3. Zablokować śrubę w otworach odpowiadających szerokości,
która zapewni, że po zamontowaniu wkładki w oknie nie będzie
szczelin lub kieszeni powietrznych.
4. Za pomocą dołączonego piankowego uszczelniacza do wkładki
okiennej wyeliminować szczeliny lub kieszenie powietrzne.
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LOKALIZACJA
● Urządzenie powinno być ustawione na solidnym podłożu, aby
zminimalizować jego hałas i wibracje. W celu zapewnienia bezpiecznego i
prawidłowego ustawienia urządzenie należy umieścić na płaskiej,
poziomej podłodze, wystarczająco mocnej, aby utrzymać jego ciężar.
● Urządzenie posiada kółka ułatwiające ustawienie, które jednak powinny
toczyć się jedynie na płaskiej, poziomej powierzchni. Należy zachować
ostrożność podczas przemieszczania urządzenia po powierzchniach
pokrytych dywanem lub wykładziną. Przemieszczając urządzenie po
drewnianych podłogach należy zachować ostrożność i zabezpieczyć
podłogi. Nie próbować przejeżdżać urządzeniem po innych przedmiotach.
● Urządzenie musi być umieszczone w zasięgu uziemionego gniazdka o
odpowiednim prądzie znamionowym.
● Nigdy nie ustawiać żadnych przeszkód wokół wlotu lub wylotu
powietrza z urządzenia.
● Dla zapewnienia wydajnej klimatyzacji należy pozostawić co najmniej
45 cm wolnego miejsca od ściany.
● Wąż można przedłużyć, ale najlepiej, gdy jego długość wynosi
minimum 40 cm. Należy również upewnić się, że wąż nie posiada
żadnych ostrych zgięć lub zwisów.
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Tryb wentylatorowy

Programator czasowy

Tryb
osuszania

Prędkość wentylatora

Tryb chłodzenia
Tryb ogrzewania *
(tylko w przypadku
modelu z funkcją
ogrzewania)

Wybór trybu

Programator Zwiększenie Zmniejszenie
czasowy
temperatury temperatury

Prędkość
wentylatora

WŁ./WYŁ.
ZASILANIA

“ * ”oznacza, że tę funkcję posiada jedynie model wyposażony w pompę ciepła.
WŁĄCZANIE URZĄDZENIA
Podłączyć klimatyzator do gniazdka elektrycznego.

Nacisnąć przycisk
, aby włączyć urządzenie. Uruchomiona zostanie ostatnia
funkcja, która była aktywna w momencie jego wyłączenia.
Nigdy nie wyłączać urządzenia pociągając za przewód zasilający. Należy zawsze
nacisnąć przycisk
, a następnie odczekać kilka minut przed odłączeniem zasilania.
Dzięki temu urządzenie wykona cykl kontroli sprawdzających poprawność jego działania.
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Tryb CHŁODZENIA
Idealny przy gorącej, dusznej pogodzie, gdy trzeba schłodzić i osuszyć pomieszczenie.
Aby prawidłowo ustawić ten tryb:
● Nacisnąć kilka razy przycisk , aż pojawi się symbol Chłodzenie .
● Wybrać docelową temperaturę w zakresie od18°C do 32°C naciskając przycisk
lub do momentu wyświetlenia odpowiedniej wartości.
● Wybrać żądaną prędkość wentylatora naciskając przycisk
.
Dostępne są cztery ustawienia prędkości: Duża / Średnia / Mała / Auto.

Najbardziej odpowiednia temperatura dla pomieszczenia w sezonie letnim waha się od 24°C
do27°C. Różnica prędkości wentylatora jest bardziej zauważalna, gdy urządzenie pracuje w
trybie WENTYLATOROWYM, ale może być również zauważalna w trybie CHŁODZENIA.

Tryb ogrzewania *
* oznacza, że tę funkcję posiada jedynie model wyposażony w pompę ciepła.
Aby prawidłowo ustawić ten tryb:
Naciskać przycisk , aż zapali się symbol Ogrzewanie .
Wybrać docelową temperaturę w zakresie od 13°C do 27°C naciskając przycisk
do momentu wyświetlenia odpowiedniej wartości.
Wybrać wymaganą prędkość wentylatora naciskając przycisk
.
Dostępne są cztery ustawienia prędkości: Duża / Średnia / Mała / Auto.
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OPIS WYŚWIETLACZA
Urządzenie jest wyposażone w system autoodparowania, dlatego w normalnych warunkach nie
powinno być konieczności opróżniania zbiornika.
Jednak w warunkach długotrwałej/dużej wilgotności konieczne może być opróżnienie zbiornika.
Gdy zbiornik jest pełny, urządzenie wyłącza się, a na wyświetlaczu pojawia się symbol
(pełny
zbiornik).
Należy odkręcić korek zbiornika i opróżnić go. Poczekać aż spłynie cała woda znajdująca się w zbiorniku.
Po spuszczeniu całej wody klimatyzator ponownie się uruchomi.
UWAGA:
- Podczas pracy w bardzo zimnych pomieszczeniach urządzenie będzie się automatycznie odszraniać,
przerywając normalne działanie. Na wyświetlaczu pojawi się symbol
. Podczas tej operacji jest rzeczą
normalną, że klimatyzator wydaje dźwięki w miarę odszraniania.
- W tym trybie konieczne może być odczekanie kilku minut zanim urządzenie zacznie nawiewać gorące
powietrze.
- W tym trybie na krótko może włączać się wentylator, nawet jeżeli osiągnięta już została zadana
temperatura.

Tryb WENTYLATOROWY
Podczas korzystania z urządzenia w tym trybie nie trzeba podłączać przewodu powietrza.
Naciskać
przycisk, aż zapali się symbol Wentylator .
Wybrać wymaganą prędkość wentylatora naciskając przycisk
.
Dostępne są trzy prędkości: Duża / Średnia / Mała.
Na ekranie zostanie wyświetlony symbol
przy dużej prędkości,
przy
średniej prędkości, lub
przy małej prędkości.
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OPIS WYŚWIETLACZA
Tryb OSUSZANIA (tylko osuszacz)
Idealny w celu obniżenia wilgotności w pomieszczeniu (wiosną i jesienią, w wilgotnych
pomieszczeniach, w okresach deszczowych itd.).
W trybie osuszania urządzenie powinno być zainstalowane w taki sam sposób jak w trybie
chłodzenia, z tym że należy podłączyć wąż powietrza wylotowego w celu umożliwienia
wydmuchiwania wilgotnego powietrza na zewnątrz.
Aby prawidłowo ustawić ten tryb:
Naciskać przycisk
, aż zapali się symbol „Osuszanie”. Na ekranie pojawi się symbol
.
W tym trybie prędkość wentylatora jest automatycznie dobierana przez urządzenie i nie ma
możliwości jej ręcznej nastawy.

USTAWIENIE PROGRAMATORA CZASOWEGO
- Programator czasowy służy do włączania lub wyłączania urządzenia z opóźnieniem. Pozwala to
uniknąć marnowania energii elektrycznej poprzez optymalizację pracy urządzenia.
Programowanie włączania urządzenia
● Włączyć urządzenie i wybrać odpowiedni tryb. Na przykład: Chłodzenie; 24°C;

Duża prędkość wentylatora. Wyłączyć urządzenie.
. Na ekranie będą wyświetlane godziny od 1 do 24.
kilka razy, do momentu wyświetlenia żądanego czasu. Odczekać 5
sekund. Programator czasowy jest aktywny, a na ekranie wyświetlany jest symbol Programator
czasowy .
● Aby wyłączyć programator czasowy, należy ponownie nacisnąć
przycisk lub przycisk .
● Nacisnąć przycisk
● Nacisnąć przycisk
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OPIS WYŚWIETLACZA
Programowanie wyłączania urządzenia
● Gdy urządzenie jest włączone, nacisnąć przycisk
. Na ekranie zostaną wyświetlone godziny.
● Nacisnąć przycisk
kilka razy, do momentu wyświetlenia żądanego czasu. Po upływie około

5 sekund programator czasowy jest aktywny, a na ekranie wyświetlany jest symbol Programator
czasowy .
● Aby wyłączyć programator czasowy, należy ponownie nacisnąć przycisk
lub przycisk
.

AUTODIAGNOSTYKA
Urządzenie posiada system autodiagnostyki służący do identyfikacji usterek.
Komunikaty błędów są wyświetlane na wyświetlaczu urządzenia.
WYŚWIETLANY SYMBOL

CO NALEŻY ZROBIĆ?
Urządzenie jest wyposażone w
system ochrony przed
zamarzaniem pozwalający uniknąć
nadmiernego oblodzenia.

LOW
TEMPERATURE

Urządzenie ponownie uruchomi
się automatycznie po zakończeniu
procesu odszraniania.

(ochrona przed zamarzaniem)

W przypadku wyświetlenia tego
symbolu
należy skontaktować się z działem
obsługi klienta.
PROBE FAILURE
(uszkodzenie czujnika)
Opróżnić wewnętrzny zbiornik
bezpieczeństwa,
postępując zgodnie z instrukcjami
zamieszczonymi w rozdziale
Zakończenie pracy sezonowej .
FULL TANK
(pełny zbiornik
bezpieczeństwa)
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PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Przycisk wyboru
prędkości wentylatora

Przycisk On/Off
Przycisk zwiększania
wartości

Przycisk wyboru
trybu

Przycisk zmniejszania
wartości

Przycisk funkcji
odchylania

Przycisk programatora
czasowego

Przycisk funkcji
uśpienia

Przycisk przełącznika
jednostek

Skierować pilot zdalnego sterowania na czujnik umieszczony na urządzeniu.
Pilot zdalnego sterowania musi znajdować się w odległości nie większej niż 7 metrów)
od urządzenia (bez jakichkolwiek przeszkód pomiędzy pilotem a odbiornikiem).
Podczas korzystania z pilota zdalnego sterowania należy zachować dużą ostrożność.
Nie należy go upuszczać ani wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
lub innych źródeł ciepła. Jeżeli pilot zdalnego sterowania nie działa, należy sprawdzić
baterie i wymienić je na nowe. Nie należy równocześnie używać nowych i starych baterii.

Maks. 7 metrów
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ZAKŁADANIE LUB WYMIANA BATERII
Zdjąć pokrywę z tyłu pilota zdalnego sterowania.
Włożyć dwie baterie 1,5V typu AAA w prawidłowy
sposób (patrz instrukcje wewnątrz gniazda baterii).
UWAGA:
W przypadku wymiany lub utylizacji pilota
zdalnego sterowania należy wyjąć baterie i usunąć je
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
ponieważ są one szkodliwe dla środowiska.
Nie używać równocześnie nowych i starych baterii. Nie używać równocześnie baterii
alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) lub akumulatorowych (niklowokadmowych).
Wystawienie baterii na działanie otwartego ognia może spowodować ich eksplozję
lub wyciek. Baterie należy utylizować w odpowiedni sposób.
Jeżeli pilot zdalnego sterowania nie jest używany przez dłuższy czas (np. zimą),
należy wyjąć baterie i przechowywać je w chłodnym i suchym miejscu.
Tryb CHŁODZENIA
Idealny przy gorącej, dusznej pogodzie, gdy trzeba schłodzić i osuszyć pomieszczenie.
Aby prawidłowo ustawić ten tryb:
Nacisnąć
kilka razy przycisk, aż pojawi się symbol Chłodzenie .
Wybrać docelową temperaturę w zakresie od 18°C do 32°C naciskając
przycisk
lub
do momentu wyświetlenia odpowiedniej wartości.
Wybrać wymaganą prędkość wentylatora naciskając przycisk
.
Dostępne są cztery ustawienia prędkości: Duża/Średnia/Mała/Auto.
Najbardziej odpowiednia temperatura dla pomieszczenia w sezonie letnim waha się od
21°C do24°C. Różnica prędkości wentylatora jest bardziej zauważalna, gdy urządzenie
pracuje w trybie WENTYLATOROWYM, ale może być również zauważalna w trybie
CHŁODZENIA.

Tryb OGRZEWANIA *
* oznacza, że tę funkcję posiada jedynie model wyposażony w pompę ciepła.
Nacisnąć
przycisk odpowiednią ilość razy, aż pojawi się symbol Chłodzenie .
Wybrać docelową temperaturę w zakresie od 13°C do 27°C naciskając przycisk
lub
do momentu wyświetlenia odpowiedniej wartości.
Wybrać wymaganą prędkość wentylatora naciskając przycisk
.
Dostępne są cztery ustawienia prędkości: Duża/Średnia/Mała/Auto.
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PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
Woda jest usuwana z powietrza i gromadzona w zbiorniku.
Gdy zbiornik jest pełny, urządzenie wyłącza się, a na wyświetlaczu pojawia się
symbol
(pełny zbiornik). Należy odkręcić korek zbiornika i opróżnić go. Spuścić całą
wodę do miski. Po spuszczeniu całej wody założyć z powrotem korek.
Po opróżnieniu zbiornika urządzenie ponownie się uruchomi.
UWAGA:
- Podczas pracy w bardzo zimnych pomieszczeniach urządzenie automatycznie się
odszrania, przerywając normalne działanie. Na wyświetlaczu pojawi się symbol
.
Podczas tej operacji jest rzeczą normalną, że urządzenie wydaje inne dźwięki.
- W tym trybie konieczne może być odczekanie kilku minut zanim urządzenie zacznie
nawiewać gorące powietrze.
- W tym trybie na krótko może włączać się wentylator, nawet jeżeli osiągnięta już została
zadana temperatura.
Tryb WENTYLATOROWY
Podczas korzystania z urządzenia w tym trybie nie trzeba podłączać przewodu
powietrza.
Naciskać przycisk
Wentylator .

, aż na panelu urządzenia wyświetlony zostanie symbol

Wybrać wymaganą prędkość wentylatora naciskając przycisk
Dostępne są trzy ustawienia prędkości: Duża/Średnia/Mała.

.

Tryb OSUSZANIA
Idealny w celu obniżenia wilgotności w pomieszczeniu (wiosną i jesienią, w wilgotnych
pomieszczeniach, w okresach deszczowych itd.).
W trybie osuszania urządzenie powinno być zainstalowane w taki sam sposób jak w
trybie chłodzenia, z tym że należy podłączyć wąż powietrza wylotowego w celu
umożliwienia wydmuchiwania wilgotnego powietrza na zewnątrz.
Aby prawidłowo ustawić ten tryb:
Nacisnąć przycisk
odpowiednią ilość razy, aż na panelu urządzenia
wyświetlony zostanie symbol
.
W tym trybie prędkość wentylatora jest automatycznie dobierana przez urządzenie i
nie ma możliwości jej ręcznej nastawy.
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Tryb AUTO
Urządzenie automatycznie wybiera, czy ma pracować w trybie chłodzenia, w trybie
wentylatorowym, czy w trybie ogrzewania (tryb ogrzewania mają tylko niektóre modele).
Nacisnąć przycisk
odpowiednią ilość razy, aż na panelu urządzenia wyświetlana
będzie poniższa sekwencja:

Tryb AUTO jest aktywny, gdy symbole na wyświetlaczu są wyświetlane w sposób
sekwencyjny.
Wybrać wymaganą prędkość wentylatora naciskając przycisk
.
Dostępne są cztery ustawienia prędkości: Duża / Średnia / Mała / Auto.
W przypadku modelu wyposażonego jedynie w funkcję chłodzenia urządzenie pracuje w
Trybie wentylatorowym, gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej 23°C, oraz w
Trybie chłodzenia, gdy temperatura przekracza 23°C.
W przypadku modelu wyposażonego zarówno w funkcję chłodzenia jak i ogrzewania
urządzenie pracuje w Trybie ogrzewania, gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie do
20°C, w Trybie wentylatorowym, gdy temperatura w pomieszczeniu wynosi od 20 do
23°C, oraz w Trybie chłodzenia, gdy temperatura przekracza 23°C.
Funkcja ODCHYLANIA
To urządzenie nie posiada funkcji odchylania. Prosimy ustawić deflektor ręcznie.
Funkcja UŚPIENIA
Ta funkcja jest przydatna w nocy, ponieważ stopniowo ogranicza działanie urządzenia.
Aby prawidłowo ustawić tę funkcję:
Wybrać tryb chłodzenia lub nagrzewania w opisany wyżej sposób.
Nacisnąć przycisk
.
Po wybraniu funkcji uśpienia zmniejszona zostanie jasność ekranu a wentylator
przełączy się na niskie obroty.
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Funkcja UŚPIENIA umożliwia utrzymywanie optymalnej temperatury w pomieszczeniu
bez nadmiernych wahań zarówno temperatury jak i wilgotności, przy zapewnieniu cichej
pracy. Wentylator zawsze pracuje z małą prędkością, natomiast temperatura i wilgotność
w pomieszczeniu stopniowo się zmieniają, zapewniając w nim komfortowe warunki.
Podczas pracy w trybie CHŁODZENIA wybrana temperatura będzie wzrastać o 1°C na
godzinę w okresie 2 godzin. Nowa temperatura będzie utrzymywana przez kolejne 6
godzin, po czym urządzenie wyłączy się.
Podczas pracy w trybie OGRZEWANIA wybrana temperatura będzie spadać o 1°C na
godzinę w okresie 3 godzin. Nowa temperatura będzie utrzymywana przez kolejne 5
godzin, po czym urządzenie wyłączy się.
Funkcję UŚPIENIA można wyłączyć w dowolnym momencie podczas pracy urządzenia,
naciskając przycisk Uśpienie , Tryb lub Prędkość wentylatora .
Nie ma możliwości ustawienia funkcji UŚPIENIA w trybie WENTYLATOROWYM lub
OSUSZANIA.
Przełączanie jednostki temperatury (stopnie Celsjusza/stopnie Fahrenheita)
Gdy urządzenie znajduje się w trybie gotowości, nacisnąć przycisk
, który powoduje
przełączenie jednostki temperatury. Na przykład: Przed zmianą, w Trybie chłodzenia, na
ekranie wyświetlane będą wartości jak na rysunku po lewej stronie. Po zmianie, w Trybie
chłodzenia, na ekranie wyświetlane będą wartości jak na rysunku po prawej stronie.
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USTAWIENIE PROGRAMATORA CZASOWEGO
- Programator czasowy służy do włączania lub wyłączania urządzenia z opóźnieniem. Pozwala
to uniknąć marnowania energii elektrycznej poprzez optymalizację czasów pracy.
Programowanie włączania urządzenia
● Włączyć urządzenie i wybrać odpowiedni tryb. Na przykład: Chłodzenie; 24°C; Duża

prędkość wentylatora. Wyłączyć urządzenie.
. Na ekranie będą wyświetlane godziny od 1 do 24.
kilka razy, do momentu wyświetlenia żądanego czasu. Po upływie
około 5 sekund programator czasowy jest aktywny, a na ekranie wyświetlany jest symbol
Programator czasowy .
● Aby wyłączyć programator czasowy, należy ponownie nacisnąć przycisk
lub
.
● Nacisnąć przycisk
● Nacisnąć przycisk

Programowanie wyłączania urządzenia
● Gdy urządzenie jest włączone, nacisnąć przycisk

. Na ekranie zostaną wyświetlone
godziny.
● Nacisnąć przycisk
kilka razy, do momentu wyświetlenia żądanego czasu. Po upływie
około 5 sekund programator czasowy jest aktywny, a na ekranie wyświetlany jest symbol
Programator czasowy .
● Aby wyłączyć programator czasowy, należy ponownie nacisnąć przycisk
lub
.
przycisk .

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO KORZYSTANIA Z
URZĄDZENIA
Aby uzyskać optymalną wydajność urządzenia, należy przestrzegać
poniższych zaleceń:
Zamknąć okna i drzwi w pomieszczeniu, które będzie
klimatyzowane (Rys. 21). W przypadku czasowej instalacji
urządzenia (nie na stałe) należy pozostawić lekko uchylone drzwi
(najwyżej 1 cm) w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji.
Chronić pomieszczenie przed bezpośrednim działaniem promieni
słonecznych poprzez częściowe zasunięcie zasłon i/lub zamknięcie
żaluzji w celu zapewnienia znacznie bardziej ekonomicznej pracy
urządzenia (Rys. 22).
Nigdy nie zostawiać żadnych przedmiotów na urządzeniu.
Nie zastawiać wlotu i wylotu powietrza (Rys. 23). Nie zastawiać
kratek.
Upewnić się, że w pomieszczeniu nie ma żadnych źródeł ciepła.
Nigdy nie używać urządzenia w bardzo wilgotnych
pomieszczeniach (na przykład w pralni).
Nigdy nie używać urządzenia na zewnątrz.
Upewnić się, że urządzenie jest ustawione na równej powierzchni.
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Rys. 21

pozamykać
drzwi i okna

Rys. 22

zasunąć
zasłony

Rys. 23

nie przykrywać
urządzenia

SPUST WODY
Jeżeli wewnątrz urządzenia zbierze się zbyt dużo skroplonej wody, urządzenie przestanie
pracować i wyświetlony zostanie komunikat
(PEŁNY ZBIORNIK, o którym
wspomniano w rozdziale dotyczącym samodzielnej diagnostyki). Oznacza to konieczność
usunięcia skroplonej wody według poniższej procedury:
Manual Draining (Fig.24)
Przeprowadzenie spustu wody może być konieczne w miejscach o dużej wilgotności
1. Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
2. Pod dolny korek spustowy podstawić miskę spustową. Patrz schemat.
3. Odkręcić dolny korek spustowy.
4. Woda zacznie spływać do miski (może jej nie być w zestawie).
5. Po spuszczeniu wody założyć z powrotem dolny korek spustowy.
6. Włączyć urządzenie.
Spust ciągły (Rys.25)
Stosowanie spustu ciągłego zalecane jest podczas korzystania z urządzenia w trybie
osuszania.
1. Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
2. Odkręcić korek spustowy. Podczas wykonywania tej czynności z urządzenia może się wylać
pozostająca w nim woda, dlatego należy podstawić miskę w celu zebrania wypływającej wody.
3. Podłączyć wąż spustowy (1/2" lub 12,7mm, może go nie być w zestawie). Patrz schemat.
4. Woda może być w sposób ciągły odprowadzana wężem do wpustu podłogowego lub
wiadra.
5. Włączyć urządzenie.
Rys. 24

Rys. 25

Korek
spustowy

Otwór
spustowy

Korek spustowy

Otwór spustowy
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Wąż spustowy

SPUST WODY
UWAGA:
Należy pamiętać, że wąż spustowy nie powinien znajdować się wyżej niż otwór
spustowy a przekrój węża nie powinien być większy niż średnica otworu, ponieważ
w przeciwnym razie spust ciągły może nie działać prawidłowo (Rys. C i Rys. D).
W celu uzyskania maksymalnej wydajności podczas pracy w Trybie chłodzenia
zaleca się wyłączenie ciągłego spustu poprzez założenie z powrotem korka
spustowego na otwór spustowy.

Rys.C

Rys.D
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CZYSZCZENIE
Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy wyłączyć urządzenie
poprzez naciśnięcie przycisku
na panelu sterowania lub pilocie zdalnego
sterowania, odczekać kilka minut, a następnie odłączyć urządzenie od zasilania.
CZYSZCZENIE OBUDOWY
Urządzenie należy czyścić lekko wilgotną szmatką, a następnie wytrzeć do sucha
suchą szmatką.
Nigdy nie myć urządzenia w wodzie, ponieważ może to być niebezpieczne.
Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używać benzyny,
alkoholu ani rozpuszczalników.
Nigdy nie rozpylać na urządzenie środków owadobójczych
w płynie lub podobnych roztworów.
CZYSZCZENIE FILTRÓW POWIETRZA
W celu zapewnienia skutecznego działania urządzenia
należywyczyścić filtr co tydzień pracy.
Filtr powietrza można wyjąć w sposób przedstawiony
na rysunku obok.
Usunąć z filtra nagromadzony pył za pomocą odkurzacza.
Jeżeli filtr jest bardzo brudny, należy go zanurzyć w ciepłej
wodzie i przepłukać kilka razy. Temperatura wody nie
powinna przekraczać 40°C. Po umyciu pozostawić filtr do
wyschnięcia, a następnie zamontować kratki wlotu do
urządzenia. Nie wkładać mokrego filtra powietrza z powrotem
do klimatyzatora, ponieważ może to spowodować
uszkodzenie.
Rys. 32

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM I
ZAKOŃCZENIEM SEZONU
KONTROLA PRZED ROZPOCZĘCIEM SEZONU
Sprawdzić, czy kabel zasilający i wtyczka nie są
uszkodzone a przewód uziemiający jest sprawny.
Należy postępować dokładnie według instrukcji
instalacji.
CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU SEZONU
Aby usunąć całą wodę z obwodu wewnętrznego, należy odkręcić korek spustowy na
skraplaczu (Rys. 32). Spuścić całą wodę do miski. Po spuszczeniu całej wody założyć
z powrotem korek.
Wyczyścić filtr i dokładnie go wysuszyć przed schowaniem urządzenia.
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

WARUNKI W POMIESZCZENIU
Temperatura w pomieszczeniu
Temperatura w pomieszczeniu

18°C-35°C (chłodzenie)
10°C-25°C (ogrzewanie)

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
PROBLEM
Urządzenie
nie włącza się

PRZYCZYNA
Brak prądu
Urządzenie nie jest podłączone
do sieci

Zadziałało wewnętrzne
urządzenie zabezpieczające
Urządzenie
pracuje jedynie
przez krótki czas

Urządzenie działa,
ale nie chłodzi
pomieszczenia

Wąż powietrza wylotowego jest
zagięty

ROZWIĄZANIE
Sprawdzić zasilanie
Podłączyć urządzenie do gniazdka
elektrycznego
Odczekać 30 minut. Jeżeli problem
nie ustąpi, należy skontaktować się
z działem obsługi klienta TCL

Ułożyć wąż powietrza
wylotowego w prawidłowy
sposób, tak aby wąż był
możliwie jak najkrótszy i
pozbawiony zagięć

Coś przeszkadza w
odprowadzaniu powietrza

Sprawdzić i usunąć wszelkie
przeszkody utrudniające
odprowadzanie powietrza

Otwarte są drzwi lub okna i/lub
odsłonięte zasłony

Zamknąć drzwi i okna i zasunąć
zasłony, uwzględniając podane
wyżej „Wskazówki dotyczące
prawidłowego korzystania z
urządzenia”

W pomieszczeniu znajdują się źródła

Usunąć źródła ciepła

ciepła (piekarnik, suszarka do włosów itp.)

Wąż powietrza wylotowego jest
odłączony od urządzenia

Zamocować wąż powietrza
wylotowego do obudowy z tyłu
urządzenia.

Specyfikacja techniczna urządzenia jest
nieodpowiednia do pomieszczenia,

w którym znajduje się urządzenie
Podczas pracy w
pomieszczeniu
wyczuwalny jest
nieprzyjemny zapach

Zatkany filtr powietrza
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Wyczyścić filtr w opisany
wyżej sposób

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Urządzenie
nie włącza się
przez okres koło 3 minut

po zrestartowaniu
Na wyświetlaczu
widoczny jest
następujący komunikat:

/

Urządzenie zabezpieczające
sprężarki wewnętrznej zapobiega
przypadkowemu włączeniu się
urządzenia przed upływem trzech
minut od ostatniego wyłączenia

To opóźnienie to jest elementem
normalnej pracy, a urządzenie
zacznie działać po upływie trzech
minut

Urządzenie posiada system
autodiagnostyki służący do
identyfikacji usterek

Patrz rozdział
AUTODIAGNOSTYKA powyżej.

/

31

