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Instrukcja użytkownika

SYMBOLE  I  OZNACZENIA  MOGĄCE  WYSTĘPOWAĆ  W  INSTRUKCJI  OBSŁUGI 

ON/OFF WŁĄCZ / WYŁĄCZ 

DRY OSUSZANIE 

HEAT GRZANIE 

COOL CHŁODZENIE 

FAN WENTYLOWANIE 

AUTO TRYB AUTOMATYCZNY 

SLEEP TRYB PRACY URZĄDZENIA WG KRZYWEJ KOMFORTU SNU

SWING WACHLOWANIE ŻALUZJI 

LIGHTSENS CZUJNIK ŚWIATŁA

LOCK FUNKCJA BLOKADY PILOTA 

WiFi WŁĄCZONA   KOMUNIKACJA  WiFi

MODE  

TEMP  

TIMER  

ECO

QUIET

DEFROST

MASTER/SLAVE  

FUNCTION

SLEEP

BLOW  

TRYB PRACY 

NASTAWIANIE TEMPERATURY 

NASTAWIANIE CZASU WŁĄCZENIA/WYŁĄCZENIA 

TRYB OSZCZĘDZANIA ENERGII 

TRYB CICHEJ PRACY 

ODSZRANIANIE 

PILOT NADRZĘDNY / PODPORZĄDKOWANY 

ZATWIERDZANIE USTAWIEŃ

FUNKCJA NOCNEJ PRACY URZĄDZENIA

FUNKCJA OSUSZANIA WYMIENNIKA 

SLEEP 
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Instrukcja użytkownika

1. Panel przedni

1.1  Wyświetlacz 

1.2 Instrukcja wyświetlacza 

Nr Opis Instrukcja wyświetlanych treści 
1 Swing * Wybór sposobu pracy żaluzji nawiewnych (*niedostępne w wersji kanałowej)
2 
3 Sleep Funkcja pracy nocnej 
4 AUTO Tryb pracy automatycznej 
5 Cooling Tryb chłodzenia 
6 Dry Tryb osuszania 
7 Fan Tryb wentylacji 
8 Heating Tryb grzania 
9 

Defrost Odszranianie/odzysk oleju10 
11 

Lock Blokada pilota 

12 Shield 
Stan sterowania przez zewnętrzny sterownik centralny (zdalne 
sterowanie dodatkowe)

13 

Turbo Funkcja Turbo 

14 WiFi
Stan modułu komunikacji WiFi (jeśli jednostka jest wyposażona w 
moduł WiFi bedzie wyświetlany symbol )

15 

Clean 

16 Eco Tryb oszczędzania energii 
17 

Temperature Wyświetlanie temperatury w stopniach Celsiusza lub Farenheita

18 
19 

Blow Funkcja osuszania wymiennika Anit-fungus włączona

20 Timer Pola funkcji Timer 
21 

Tryb Cichy 

Funkcje występujące w układach z dodatkowymi sterownikami 

nadrzędnymi grupowymi lub sterownikiem centralnym

4 

5 

6 

7 

8 

20 

11 1 12 

15 

9 

19 

3 

2 

Fan Wybór prędkości wentylatora/trybu auto wentylatora 

Filter 

10 13 14 

16 

17 

Funkcja oczyszczania wymiennika iClean włączona 

18 

Light Sensation Inteligentne przełączanie na tryb cichy wg pomiary nateżenia światła

Mute 

21 

Sygnalizacja zabrudzenia filtra
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TIMER FAN SWING MODE

FUNCTION ON/OFF

Time  on

Time  off
Sleep 1  2  3

Set Temp.

Room Temp.

Master

Slave

Group

on

Eco

Clean

Turbo

Auto
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2. Przyciski
2.1 Przyciski pilota 

2.2 Funkcje przycisków pilota 

Nr Opis Funkcja przycisku 

1 

Swing Włączanie/wyłączanie trybu pracy nawiewnej

2 
3 

Zmiana wartości wyświetlanej funkcji w górę

4 
Fan Wybór prędkości wentylatora/trybu auto wentylatora 5 

Mode Wybór chłodzenia/grzania/wentylacji/osuszania 
6 

Function Przełączanie (symbol danej funkcji miga gotowy do zmiany) lub 
akceptowanie ustawienia danej funkcji po ponownym jego naciśnięciu

7 
Timer 

Ustawienia włączania i wyłączania jednostki wewnętrznej

8 

On/Off Włączenie / wyłączenie urządzenia 

Reset czujnika 
zabrudzenia filtra

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Timer przez 5 sekund, aby anulować

wskaźnik zabrudzenia filtra. Reset dokonać po każdym czyszczeniu filtra.
Nie należy resetować wskaźnia bez wyczyszczenia urządzenia.

Blokada 
klawiatury

Po uruchomieniu jednostki wciśnij jednocześnie przyciski ▲ i ▼ przez 5 

sekund aby uruchomić blokadę przycisków. W tej funkcji żadne inne 

przyciski nie będą reagować. Przyciśnij ponownie przyciski ▲ i ▼przez 5 

sekund aby odblokować klawiature sterownika.

Er:88
Wyświetlenie 
błędu o nr 88

Gdy w urządzeniu wystąpi błąd lub zadziała zabezpieczenie na 
wyświetlaczu pojawi sie odpowiedni jego numer. Skontaktuj się z 
serwisem lub sprawdź jego znaczenie w instrukcji serwisowej.

Odbiornik sygnału z pilota

 Czujnik oświetlenia

5. Wybór prędkości wentylatora

4.Ustawienie timera

1.Funkcje 6.Włącz/wyłącz

7. Tryb Pracy

 2. i 3. Zmiany ustawień
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Zmiana wartości wyświetlanej funkcji w dół
Timer

Wybór nastawy czasu włączenia lub  wyłączenia

Ikona Znaczenie Sposób postępowania
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TIMER FAN SWING         MODE

FUNCTION ON/OFF

Time  on

Time  off
Sleep 1  2  3

Set Temp.

Room Temp.

Master

Slave

Group

on

Eco

Clean

Turbo

Auto

9. Ustawienie żaluzji
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3. Praca pilota
3.1  Włączenie /wyączenie urządzenia (On/Off)

Użyj przycisku On/Off aby włączyć urządzenie. 
Użyj przycisku ponownie aby wyłączyć urządzenie.

3.2    Ustawienia MODE

Gdy urządzenie jest włączone, wciśnij przycisk MODE aby przełączać pomiędzy trybami pracy w następującej

kolejności: AUTO→ COOL → DRY →FAN →HEAT→ AUTO.

Początkowe ustawienie temperatury dla każdego modelu wynosi 240C . W trybie FAN nie ma możliwości zmiany 
temperatury

Gdy urządzenie jest włączone, wciśnij przycisk FAN, wentylator będzie pracował według poniższego schematu: 

Kiedy jednostka jest w trybie gotowości, sterownik wyświetla temperaturę w pomieszczeniu

przycisk - kiedy urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk aby zwiększyć lub zmniejszyć
temperaturę o 10C , ustawić timer lub wybrać funkcję pracy urządzenia.

Podczas pracy urządzenia w trybie COOL, HEAT, DRY zakres nastawy tempertatury może być w zakresie 
od 16oC - 32oC.
Na sterowniku wyświetli się "SET TEMP" aby pokazać ustawioną temperaturę.
Będąc w trybie wyboru funkcji naciśnij,       lub     aby wybrać żądaną funkcję.
W trybie funkcji timer naciśnij        lub       aby ustawić czas.

3.3   Ustawienia prędkości wentylatora

wersja z 4 prędkościami pracy wentylatora

wersja z 3 prędkościami pracy wentylatora
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TIMER FAN SWING          MODE

FUNCTION ON/OFF

   TIMER FAN SWING          MODE

FUNCTION    ON/OFF

   TIMER FAN SWING           MODE

   FUNCTION      ON/OFF

   TIMER FAN SWING           MODE

   FUNCTION      ON/OFF
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3.4    Ustawienia funkcji Swing

1. Dla jednostek posiadających możliwość wachlowania żaluzjami tylko góra/dół
Kiedy jednostka jest włączona naciśnij przycisk "Swing" aby włączyć lub wyłączyć funkcję wachlowania 
żaluzji góra/dół. Podczas pracy w funkcji "Swing" podświetla się ikona         gdy funkcja zostanie wyłączona 
ikona "Swing" zniknie. Wachlowanie żaluzji będzie odbywało się wg. schematu jak poniżej 

anulowanie funkcji wachlowania 

2. Dla jednostek posiadających możliwość wachlowania żaluzjami tylko lewo/prawo.
Kiedy jednostka jest włączona naciśnij przycisk "Swing" aby włączyć funkcję wachlowania żaluzji lewo/
prawo. Podczas pracy podświetla się sięikona           gdy funkcja zostanie wyłączona ikona "Swing" zniknie. 
Wachlowanie żaluzji będzie odbywało się wg schematu jak poniżej

anulowanie funkcji wachlowania 

3. Dla jednostek posiadających możliwość wachlowania żaluzjami góra/dół oraz lewo/prawo
Naciśnij przycisk "Swing", tryb wachlowania żaluzjami zostanie przełączany w następującym cyklu:

Włączona funkcja wachlowania żaluzjami góra/dół

Wyłączona funkcja wachlowania żaluzjami góra/dół

Włączona funkcja wachlowania żaluzjami lewo/prawo

Włączona funkcja wachlowania w i lewo/prawo

 i góra/dół

Wyłączona funkcja wachlowania w lewo/prawo

Wyłączona funkcja wachlowania żaluzjami 
lewo/prawo i góra/dół

3.5    Ustawienia funkcji "Timer"

Użytkownik może ustawić czas wyłączenia kiedy urządzenie jest uruchomione i nastawić czas włączenia, gdy 
jednostka jest w funkcji standby.
1. Naciśnij przycisk "Timer" kiedy jednostka pracuje, sterownik wyświetli ikonę  użytkownik będzie mógł 
ustawić czas wyłączenia urządzenia. Kiedy jednostka jest w trybie gotowości "standby" sterownik wyświetli 
ikonę                       , użytkownik będzie mógł ustawić czas włączenia urządzenia.
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TIMER FAN SWING                   MODE

FUNCTION ON/OFF
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2. Zakres pracy funkcji Timer : 0.5-24h. Każde użycie przycisków       lub       spowoduje wydłużenie lub skrócenie
ustawionego czasu o 0,5h. Jeśli przycisk nastawy czasu nie zostanie naciśnięty w ciągu 10 sekund ustawienia 
włączenia lub wyłaczenia zostaną anulowane oraz automatycznie zostanie wyłączona funkcja "Timer".

3. Po ustawieniu czasu, naciśnij przycisk "Timer" aby zaakceptować wybrane ustawienia. Gdy zakończymy
nastawę Timera ikona sygnalizująca czas zadziałania(włączenia/wyłączenia) przestanie świecić

4. Po ustawieniu funkcji "Timer On", możesz dodatkowo ustawić prędkość wentylatora, tryb pracy
urządzenia, temperaturę, pozycję żaluzji. Jeśli żadna czynność nie zostanie wykonana przez 10
sekund zostanie wyświetlony ekran czuwania.

5. Naciśnij przycisk "Timer" lub "On/OFF" aby wyjść z ustawień funkcji.
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TIMER FAN SWING                 MODE

FUNCTION ON/OFF

TIMER FAN SWING                   MODE

FUNCTION ON/OFF

TIMER FAN SWING                   MODE

FUNCTION ON/OFF

TIMER FAN SWING                   MODE

FUNCTION ON/OFF

TIMER FAN SWING                   MODE

FUNCTION ON/OFF
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4. Opis Funkcji
Sterownik naścienny przeznaczony jest do wielu modeli klimatyzatorów różniących się wyposażeniem
i dostępnością funkcji. Jeśli dana funkcja nie występuje  po jej wybraniu na sterowniku, urządzenie nie zmieni
sposobu pracy i  zachowa dotychczasowe ustawienia.

Uwaga:
Podczas wykonywania ustawień danej funkcji naciśnięcie dowolnego przycisku takiego, jak TIMER, FAN, 
SWING, MODE, ON/OFF spowoduje wyjście z trubu ustawień i wyświetlenie normalnego stanu pracy na 
wyświetlaczu sterownika.

4.1    Ustawienia funkcji "TURBO"
Funkcja służy do szybkiego schłodzenia lub podgrzania powietrza, prędkość wentylatora jest ustawiona
na ultra szybką.
Aby włączyć funkcję TURBO:
1. Kiedy jednostka pracuje naciśnij przycisk "FUNCTION", aby wejść do wyboru typu funkcji
2. Naciśnij strzałkę       lub        , aby przełączyć na TURBO, na sterowniku zostanie wyświetlona migająca ikona
3. Naciśnij przycisk "FUNCTION", aby zatwierdzić wybór. Ikona zapali się na stałe, a dodatkowo

pojawi się napis TURBO w sekcji wyświetlacza sygnalizującej prędkość wentylatora.

Aby wyłączyć funkcję TURBO:
1. Kiedy jednostka pracuje naciśnij przycisk "FUNCTION", aby wejść do wyboru typu funkcji
2. Naciśnij strzałkę        lub        , aby przełączyć na TURBO, na sterowniku zostanie wyświetlona migająca ikona
3. Naciśnij przycisk "FUNCTION", aby zatwierdzić wybór. Ikona zgaśnie, a prędkość wentylatora 

zostanie przywrócona ze standardowego zakresu.

Uwaga:
Jeśli jednostka nie posiada opcji TURBO ustawieie jej na sterowniku będzie skutkowało włączeniem 
najwyższego biegu, ale ikony      i  TURBO nie będą wyświelane.
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TIMER FAN SWING            MODE 

FUNCTION ON/OFF

TIMER FAN SWING            MODE 

FUNCTION ON/OFF

TIMER FAN SWING            MODE 

FUNCTION ON/OFF
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4.2    Ustawienia funkcji "SLEEP"
Funkcja SLEEP: pozwala na powolną zmianę parametrów pracy w celu dostosowania ich do warunków 
nocnego komfortu. Urządzenie pozwala na kontrolowane zwiększenie(w trybie chłodzenia) lub zminiejszenie 
(w trybie ogrzewania)  o 1oC na godzinę temperatury pomieszczenia w ciągu pierwszych 3 godzin. Następnie 
utrzymuje wynikową temperaturę do końca działania.

Aby włączyć funkcję "SLEEP":
1. Podczas pracy urządzenia naciśnij przycisk "FUNCTION", aby wejść do wyboru typu funkcji
2. Naciśnij strzałkę         lub        , aby przełączyć na SLEEP,  zostanie wyświetlona migająca ikona
3. Naciśnij przycisk "FUNCTION", aby zatwierdzić wybór. Ikona zapali się na stałe.

Aby wyłączyć funkcję "SLEEP":
1. Podczas pracy urządzenia naciśnij przycisk "FUNCTION", aby wejść do wyboru typu funkcji
2. Naciśnij strzałkę         lub        , aby przełączyć na SLEEP, zostanie wyświetlona migająca ikona
3. Naciśnij przycisk "FUNCTION", aby zatwierdzić wybór. Ikona zgaśnie.
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4.3    Ustawienia funkcji "ECO"
Funkcja ECO: pozwala wprowadzić urządzenie w tryb oszczędzania energii poprzez łagodne dostosowanie 
histerezy pracy do zmieniającej sę temperatury i wyłączanie zbędnych elementów urządzenia z zasilania.

Aby włączyć funkcję "ECO":
1. Naciśnij przycisk "FUNCTION", aby wejść do ustawień.
2. Naciśnij strzałkę                 lub  , aby przełączyć na Eco,  zostanie wyświetlona migająca ikona
3. Naciśnij przycisk "FUNCTION", aby zatwierdzić wybór. Ikona zapali się na stałe.

Aby wyłączyć funkcję "Eco":
1. Naciśnij przycisk "FUNCTION", aby wejść do ustawień
2. Naciśnij strzałkę                   lub        , aby przełączyć na Eco, zostanie wyświetlona migająca ikona
3. Naciśnij przycisk "FUNCTION", aby zatwierdzić wybór. Ikona zgaśnie.
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4.4    Ustawienia funkcji "Anit-fungus"
Funkcja Anti-fungus (lub BLOW): pozwala na osuszenie wnętrza wymiennika urządzenia i koryta skroplin
po zatrzymaniu pracy urządzenia. Pozwala to na częsciowe eliminowanie przyczyn powstawania 
nieprzyjemnego zapachu, jak i szybkiego rozwoju grzybów w zawilgoconych elementach urządzenia. 
Funkcja nie zastępuje regularnego czyszczenia i odkażania podczas prac serwisowych, a jedynie ogranicza 
szybkość wystąpienia niepożadanych efektów. Funkcja działa w trubie chłodzenie (COOL) lub osuszanie (DRY)

Aby włączyć funkcję "Anti-fungus":
1. Podczas pracy urządzenia naciśnij przycisk "FUNCTION", aby wejść do wyboru typu funkcji
2. Wybierz strzałką         lub        , aby przejść do wyboru funkcji sygnalizowane miganiem ikony 
3. Naciśnij przycisk "FUNCTION", aby zatwierdzić wybór. Ikona zapali się na stałe.

Aby wyłączyć funkcję "Anti-fungus":
1. Jeśli  podczas pracy urządzenia pali się ikona  naciśnij przycisk "FUNCTION", aby wejść w ustawienia
2. Wybierz strzałką         lub        , aby przejść do wyboru funkcji sygnalizowane miganiem ikony 
3. Naciśnij przycisk "FUNCTION", aby zatwierdzić wybór. Ikona zgaśnie i funkcja przestanie być aktywna.
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4.5    Ustawienia funkcji detekcja oświetlenia "Light Sensation"
Funkcja Light Sensation (detekcja oświetlenia)ma za zadanie wykrycie wyłączenia światła. Urządzenie 
zmniejszy prędkość wentylatora, by dostosować głośność do trybu nocnego  w celu zapewnienia 
użytkownikowi komfortu. Jeśli przez 20 min. po wyłączeniu oświetlenia nie zostanie wykryta zmiana 
oświetlenia,  jednostka zmieni tryb pracy na SLEEP. Funkcja wyłączy się automatycznie, jeśli w ciągu 20 min 
po jej włączeniu zostanie wykryte włączenie oświetlenia.

Aby włączyć funkcję :
1. Podczas pracy urządzenia naciśnij przycisk "FUNCTION", aby wejść do ustawień
2. Naciśnij przycisk                   lub        , aby wybrać detekcję oświetlenia,  zostanie wyświetlona migająca ikona
3. Naciśnij przycisk "FUNCTION", aby zatwierdzić wybór. Ikona zapali się na stałe.

Aby włączyć funkcję :
1. Podczas pracy urządzenia naciśnij przycisk "FUNCTION", aby wejść do ustawień
2. Naciśnij przycisk                   lub        , aby wybrać detekcję oświetlenia,  zostanie wyświetlona migająca ikona
3. Naciśnij przycisk "FUNCTION", aby zatwierdzić wybór. Ikona zgaśnie.
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4.6    Ustawienia funkcji "iCLEAN"
Funkcja iClean pozwala na automatyczne osuszenie wymiennika urządzenia. Zapobiega powstawaniu 
nieprzyjemnego zapachu wilgoci przy ponownym uruchamianiu urządzenia.
Dodatkowo pozwala na wykorzystanie chłodu pozostającego  po wyłączeniu urządzenia dla potrzeb 
pomieszczenia.

Aby włączyć funkcję iCLEAN:
1. W trybie wyłączenia urządzenia (Stanby) naciśnij przycisk "FUNCTION", aby wejść do ustawień
2. Naciśnij przycisk                           lub        , aby wybrać iCLEAN,  zostanie wyświetlona migająca ikona
3. Naciśnij przycisk "FUNCTION", aby zatwierdzić wybór. Ikona zapali się na stałe.
4. W trakcie działania iCLEAN, na wyświetlaczu będzie się paliła icona          i zgaśnie po jego zakończeniu.

4.7    Wyświetlanie symbolu połączenia WiFi
W przypadku wyposażenia jednostki w dodatkowy moduł WiFi (opcja) na sterowniku będzie 
wyświetlona ikona        sieci bezprzewodowej.
Oznacza to, że jednostka jest gotowa do sterowania poprzez dedykowaną aplikację. Pozwala ona na 
sterowanie pracą jednostki bezpośrednio z urządzenia mobilnego lub po udostępnieniu połączenia 
internetowego  w sposób zdalny.
Aplikacja umożliwia programowanie tygodniowe pracy, regulację temperatury i trybu pracy. 
Dodatkowe informacje w instrukcji apikacji. Można ją pobrać bezpośrednio w odpowiedniej dla 
danego systemu (iOS, Android) wersji z AppStore lub GooglePlay.

Moduł WiFi można zamontować dodatkowo w dowolnym czasie, urządzenie jest gotowe 
programowo i wymaga jedynie podłączenia i uruchomienia modułu.
Sam moduł może od razu współpracować lokalnie z  dedykowaną aplikacją lub zdalnie, jednak 
wymaga to jego dostosowania do konfiguracji lokalnej sieci.
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4.8    Pozostałe ustawienia

- Funkcja "Shield"
Gdy jednostka jest podłączona i sterowana sterownikiem centralnym, lokalny sterownik zostanie zablokowany , 
na wyświetlaczu sterownika lokalnego zostanie wyświetlona ikona  

 - Funkcja"Mute"
Kiedy jednostka zostanie ustawiona w trybie cichej pracy na wyświetlaczu pojawi się ikona          
kiedy funkcja zostanie wyłączona ikona zniknie. 

- Funkcja "Oil Returned/Defrost"
Gdy jednostka będzie pracowała w trybie odzysku oleju lub odmrażania na wyświetlaczu pojawi się ikona
 Po zakończeniu pracy odzysku oleju / odmrażania ikona automatycznie się wyłączy. 

 - Funkcja "Filter Screen Clear"
Funkcja przypomina o zanieczyszczonym filtrze powietrza. Gdy na wyświetlaczu pojawi się ikona        należy sprawdzić 
poziom zanieczyszczenia filtra powietrza (wyczyścić go). Zanieczyszczony filtr jest częstą przyczyną spadku 
wydajności pracy urzadzenia w trybie chłodzenia lub grzania, sprzyja rozwojowi i rozprzestrzenianiu się bakterii, 
złemu samopoczuciu osób przebywających w miejscu działania klimatyzatora. Aby zresetować licznik godzin pracy 
filtra i skasować wyświetlanie funkcji należy przytrzymać "Timer" przez 5 sekund. 

 - Wyświetlanie jednostek temperatury Celsjusz/Fahrenheit 
Użytkownik może zmienić jednostkę wyświetlanej temperatury.

Gdy jednostka jest wyłączona, przytrzymaj przycisk Mode i ▼ przez 5 sekund. 
Jednostki tempearatury zostaną przełączone pomiędzy Celsjusz/Fahrenheit 

 - Funkcja "Child Look"
Naciśnij jednocześnie przyciski        i       dłużej niż 5 sekund aby wprowadzić blokadę klawiatury sterownika, na 
wyświetlaczu pojawi sie ikona         potwierdzająca zablokowanie klawiatury. Aby odblokować klawiaturę 
czynność należy wykonać ponownie, ikona          zniknie. 
Gdy klawiatura jest zablokowana, inne przyciski nie są aktywne

 - Wpółpraca z pilotem bezprzewodowym
Sterownik przewodowy może wpółpracować z pilotem bezprzewodowym tego samego producenta. Po zatwierdzeniu 
wybranego przez użytkownika ustawienia/funkcji pilota bezprzewodowego, na wyświetlaczu sterownika 
przewodowego zostanie wyświetlone również to ustawienie lub funkcja.

 - Czujnik temperatury pomieszczenia
Jesli sterownik przewodowy zostanie wyposażony w pomieszczeniowy czujnik pomiaru temperatury na wyświetlaczu 
będzie możliwość ustawienia odczytu temperatury z dwóch punktów (sterownika, lub jednostki wewnętrznej). Jeśli 
sterownik nie zostanie wyposażony w czujnik, pomiar temperatury w pomieszczeniu będzie odzczytywany tylko z  
jednostki wewnetrzej.

 - Wyświetlanie błędów
W przypadku awarii podczas pracy urządzenia, na wyświetlaczu w miejscu wskazań temperatury pojawi się 
kod błędu. Migająca ikona Er: 88 ( 88 jest to kod wyświetlanego błędu, w celu jego weryfikacji prosimy o 
kontakt z serwisem lub zapoznaniem się z instrukcją serwisową klimatyzatora).

oC
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Przed pierwszym użyciem 

Dobór mocy, rodzaju oraz instalacja klimatyzatora a także serwis i naprawy mogą zostać 
przeprowadzone przez autoryzowany serwis ponieważ niewłaściwy  montaż może być przyczyną awarii 
urządzenia lub doprowadzić do zranienia lub porażenia prądem. 

Przed pierwszym uruchomieniem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Klimatyzator nie jest 
zabawką, nie pozwól obsługiwać urządzenia dzieciom. 

Zasady działania urządzenia 
CHŁODZENIE 
Jednostka wewnętrzna zasysa ciepłe powietrze z pomieszczenia, schładza je i wdmuchuje z powrotem do 
pomieszczenia. Wydajność chłodzenia maleje wraz ze wzrostem temperatury na zewnątrz ( w miejscu 
pracy jednostki zewnętrznej). 
Jeżeli klimatyzator pracuje przy niskiej temperaturze zewnętrznej w trybie chodzenia, na powierzchni 
wymiennika ciepła może pojawić się szron. Aby zapobiec uszkodzeniu klimatyzatora sterowanie wyłączy 
sprężarkę w jednostce zewnętrznej. 
UWAGA: Jeżeli  wilgotność wzrośnie powyżej 80% lub odpływ skroplin jest zatkany – z klimatyzatora wraz z 
powietrzem mogą być wydmuchiwane kropelki wody 
GRZANIE 
Jednostka wewnętrzna zasysa chłodne powietrze z pomieszczenia, ogrzewa je i wdmuchuje z powrotem do 
pomieszczenia. Wydajność grzania maleje wraz za spadkiem temperatury na zewnątrz ( w miejscu pracy 
jednostki zewnętrznej). 
Jeżeli temperatura na zewnątrz jest bardzo niska należy użyć jednocześnie innego urządzenia grzewczego w 
celu utrzymania odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu. 
W trybie grzania jednostka wewnętrzna może nie załączyć wentylatora do chwili gdy nie zostanie 
osiągnięta odpowiednia temperatura wymiennika ( trwa to zwykle ok. 2 minut). 
Odszranianie: 
Kiedy temperatura na zewnątrz jest niska a wilgotność wysoka – na wymienniku jednostki zewnętrznej 
może pojawić się szron. Doprowadza to do spadku wydajności urządzenia, a w szczególnych przypadkach 
może doprowadzić do uszkodzenia klimatyzatora. Aby temu zapobiec sterowanie włącza funkcję 
odszraniania, a tryb grzania zostaje zatrzymany na ok. 10 minut. Podczas pracy w trybie odszraniania 
wentylatory klimatyzatora przestają działać a wskaźnik na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej zacznie 
migać. Z jednostki zewnętrznej może wydobywać się para. 
Po zakończeniu odszraniania  tryb grzania uruchomi się automatycznie. 

ZAKRES PRACY URZĄDZENIA 

W związku z ciągłym udoskonalaniem produktów parametry i zakres pracy urządzenia podawane są w najnowszym 
katalogu produktów 
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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
- Skontaktuj się z elektrykiem w sprawie uziemienia. Klimatyzator musi być uziemiony odpowiednim przewodem do
   odpowiedniego miejsca na obudowie klimatyzatora. 
   Nigdy nie podłączaj uziemienia do rury gazowej, wodnej i innych miejsc do tego nie przeznaczonych

- Ustaw odpowiednią temperaturę powietrza pamiętając aby różnica między temperaturą w pomieszczeniu
   klimatyzowanym i temperaturą na zewnątrz nie była zbyt duża

- W czasie pracy klimatyzatora nie otwieraj drzwi i okien na dłuższy czas. Obniża to efektywność pracy urządzenia. 

- Nigdy nie blokuj wlotu i wylotu powietrza  w klimatyzatorze. Obniża to efektywność pracy urządzenia
   i może doprowadzić do awarii.

- Dopilnuj, aby łatwopalne gazy i ciecze znajdowały się w odległości ponad 1m od klimatyzatora.

- Regularnie sprawdzaj stan konstrukcji na której zawieszony jest klimatyzator.
  Uszkodzenie konstrukcji może być przyczyną zniszczenia klimatyzatora i narazić ludzi na niebezpieczeństwa.

- Nie stawiaj niczego na klimatyzatorze.  Może to doprowadzić do jego uszkodzenia. 

- Nie naprawiaj klimatyzatora samodzielnie. Może to być przyczyną zniszczenia klimatyzatora i narazić ludzi 
  na niebezpieczeństwo. Do wszelkich napraw i kontroli zawsze wzywaj serwis.

- Nie kieruj zimnego strumienia powietrza w kierunku ludzi. Może to mieć bardzo niekorzystny wpływ na ich zdrowie

- Klimatyzator nie może być wykorzystywany do celów niezgodnych z przeznaczeniem, jak suszenie ubrań
  czy chłodzenie żywności

- Nie polewaj i nie pryskaj wodą na klimatyzatora podczas mycia. Może do doprowadzić do porażenia prądem
   i uszkodzenia urządzenia

- Nie ustawiaj nadmuchu w pobliżu źródeł ciepła, szczególnie przy piecykach i kuchenkach. Niecałkowite spalanie
   może powodować powstawanie tlenku węgla i stanowić zagrożenie dla życia
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