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(Chłodzenie i grzanie)
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Właściwe pozbywanie się niniejszego produktu
(Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów Europy z systemem segregacji odpadów)

Symbol	ten	na	produkcie	lub	jego	dokumentacji	oznacza,	że	nie	powinien	być	wyrzucany	razem	z	innymi	odpadkami		
gospodarstwa	domowego	po	zakończeniu	pracy.	Aby	uniknąć	możliwego	szkodliwego	wpływu	na	środowisko	lub	na		
zdrowie	z	powodu	niekontrolowanego	pozbywania	się	śmieci,	prosimy	o	oddzielenie	go	od	innego	rodzaju	odpadków		
i	poddanie	recyklingowi	dla	promocji	przedłużonego	wykorzystywania	materiałów.

Użytkownicy	prywatni	powinni	skontaktować	się	ze	sprzedawcą	niniejszego	sprzętu	lub	lokalnymi	władzami,	aby	zapoznać	
się	ze	szczegółami	na	temat	miejsca	i	sposobu	pozbywania	się	produktu	w	sposób	bezpieczny	dla	środowiska.

Użytkownicy	profesjonalni	powinni	skontaktować	się	z	dostawcą	niniejszego	sprzętu	i	sprawdzić	terminy	i	warunki	kontraktu	
jego	zakupu.	Produkt	niniejszy	nie	powinien	być	wyrzucany	razem	z	innymi	odpadkami	firmy.
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u		Nie	odłączaj	kabla	elektry-	
cznego	i	nie	dotykaj	wtyczki	
mokrymi	rękami.

u		Zainstaluj	oddzielny	
przełącznik	i	bezpiecznik	
układu	zasilania	dla	jednostki	
klimatyzatora.	

u		Użyj	bezpiecznika		
z	odpowiednim	natężeniem.		

Wymagania dotyczące źródła zasilania

u		Nie	zaginaj	silnie	i	nie		
dociskaj	klimatyzatorem	
przewodu	zasilającego,		
aby	go	nie	uszkodzić.

u		Użyj	osobnego	źródła		
zasilania	do	podłączenia		
klimatyzatora.

u		Jeżeli	dojdzie	do	uszkodzenia	
przewodu	zasilania,	wymień	
go	na	nowy	w	serwisie	pro-
ducenta	lub	kwalifikowanym	
punkcie	serwisowym,	aby	
uniknąć	ryzyka	porażenia.		

u		Nie	instaluj	klimatyzatora	
w	miejscach	z	możliwym	
wyciekiem	gazów		
wybuchowych.

u		Nie	instaluj	jednostki	
zewnętrznej	w	miejscach		
z	ryzykiem	upadku,	jak	
wysoki	gzyms	lub	taras.

u		Nie	używaj	do	uziemiania		
klimatyzatora	rur	sieci	
gazowej	lub	kabli		
telefonicznych.

Podczas instalacji

u		Skontaktuj	się	z	centrum	
serwisowym,	jeżeli	klima-
tyzator	znajdzie	się	pod	
wodą.

u		Zalecamy	skorzystanie	z	usług	
licencjonowanego	instalatora	lub	
wykwalifikowanego	pracownika	
zarówno	podczas	pierwszej	instalacji,	
jak	również	podczas	przenoszenia		
i	ponownej	instalacji	klimatyzatora.

Środki ostrożności
Dla ochrony użytkownika i unikania ryzyka uszkodzenia klimatyzatora podczas jego używania muszą być zachowane poniższe 
środki ostrożności.  Upewnij się, że zapoznałeś się z poniższymi treściami i używaj klimatyzatora w sposób prawidłowy.

ª  Niniejszą instrukcję obsługi przechowuj razem z instrukcją instalacji w podręcznym miejscu, tak by dostęp  
do niej po dokałdnym przeczytaniu było możliwe w dowolnym momencie.

OSTRZEŻENIE l Symbol	niniejszy	oznacza	możliwość	poważnego	zranienia	lub	śmierci.

UWAGA l  Symbol	niniejszy	oznacza	możliwość	poważnego	zranienia	lub	zniszczeń	w	
miejscu	instalacji	w	wyniku	nieprawidłowego	działania.
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OSTRZEŻENIE 

u		Nie	podejmuj	prób	samo-
dzielnych	napraw,	przenosze-
nia,	modyfikacji	urządzenia.	
Upewnij	się,	że	te	czynności	
intslacyjne	są	wykonywane	
przez	wykwalifikowany	per-
sonel,	aby	uniknąć	porażenia	
elektrycznego	lub	pożaru.

u		Nie	wylewaj	żadnych	płynów	
do	wnętrza	urządzenia.	
Jeżeli	tak	się	wydarzy,	odłącz	
zasilanie	lub	wyłącz	zasilanie	
urządzenia	i	skontaktuj	się	
z	Autoryzowanym	centrum	
serwisowym.

Podczas Pracy

u		Nie	stawiaj	żadnych	prze-
szkód	przed	urządzeniem.	
Upewnij	się,	że	urządzenie	
jest	przez	cały	czas	
prawidłowo	wentylowane.	
Nie	przykrywaj	urządzenia	
ubraniem	i	żadnymi	
materiałami.

u		Wyjmij	baterie	z	pilota	zdal-
nego	sterowania	(jeżeli	jest),	
jeżeli	nie	będzie	używany	
przez	dłuższy	czas.	

u		Pilot	zdalnego	sterowania	
(jeżeli	jest)	nie	powinien	
być	używany	w	odległości	
większej	niż	7	metrów	od	
urządzenia.

u		Nie	umieszczaj	w	pobliżu	
jednostek	żadnych	przed-
miotów	umożliwiających	
dzieciom	wejście	na	
urządzenie.

u		Nie	podłączaj	do	klimatyza-
tora	elektrycznych	urządzeń	
grzewczych	i	nie	podejmuj	
samodzielnych	prób	jego	
naprawiania.

u		Producent	nie	ponosi	
żadnej	odpowiedzialności	
za	uszkodzenia	spowodo-
wane	modyfikacjami	lub	
błędami	w	wykonanych	
podłączeniach	elektrycz-
nych	lub	hydraulicznych.

u		Nie	wkładaj	żadnych	
przedmiotów	pomiędzy	
kierownice	nawiewu	
powietrza,	ponieważ	może	
to	spowodować	uszkodze-
nie	wewnętrznego	wiatra-
ka	wentylatora	i	uraz.	
Nie	dopuszczaj	dzieci	
w	pobliże	klimatyzatora.

u		Nieprzestrzeganie	instrukcji	
instalacji	klimatyzatora	lub	
używanie	go	w	warunkach	
innych,	niż	zalecane	w	tabeli	
ograniczenia	warunków	pracy	
spowoduje	natychmiastową	
utratę	gwarancji	na	
urządzenie.
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u		Przed	utylizacją	urządzenia	
należy	wyjąć	baterie	i	oddać	
je	do	punktu	utylizacji	
kierującego	do	ponownego	
wykorzystania	(recyklingu).

u		Chcąc	pozbyć	się	urządzenia	
skonsultuj	się	z	dealerem.	
Niewłaściwy	demontaż	prze-
wodów	może	spowodować	
wyciek	czynnika	chłodniczego,	
którego	kontakt	ze	skórą	
może	spowodować	obrażenia.	
Uwolniony	do	atmosfery	czyn-
nik	niszczy	również	środowisko	
naturalne.

u		Opakowanie	powinno	zostać	
poddane	utylizacji	w	sposób	
zgodny	z	przepisami	ochrony	
środowiska.

Utylizacja Urządzenia

OSTRZEŻENIE 

u		Instaluj	klimatyzator	
unikając	jego	ekspozycji	
na	bezpośrednie	światło	
słoneczne	lub	aktywność	
grzejnika,	a	szczególnie	wody.

u		Instaluj	jednostkę	zewnętrzną	
w	taki	sposób,	aby	wylot	
powietrza	był	prawidłowo	
skierowany.	Unikaj	miejsc,	
w	których	hałas	działającej	
jednostki	zewnętrznej	może	
przeszkadzać	sąsiadom.

u		Zainstaluj	wąż	odprowadza-
nia	wilgoci	w	taki	sposób,	
aby	umożliwić	jej	bezpieczny	
odpływ	z	klimatyzatora.

Podczas instalacji

UWAGA 
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u		Odłącz	bezpiecznik	obwodu	
zasilania,	jeżeli	nie	będziesz	
używać	klimatyzatora	przez	
dłuższy	czas.

u		Skontaktuj	się	z	centrum	
serwisowym	lub	przedsta-
wicielem	producenta,	jeżeli	
chcesz	dokonać	naprawy		
klimatyzatora.

u		Skontaktuj	się	z	centrum	
serwisowym	po	wyłączeniu	
klimatyzatora	w	sytuacji	
dziwnego	hałasu	podczas	
pracy,	zapachu	spalenizny	lub	
pojawienia	się	dymu.

Wymagania dotyczące źródła zasilania

			

u		Nie	otwieraj	przedniej	pokry-
wy	jednostki	wewnętrznej	
podczas	pracy.

u		Unikaj	kierowania	zimnego	
i	gorącego	powietrza	na	
osoby,	zwierzęta	lub	rośliny	
w	pomieszczeniu	przez	długi	
czas.

u		Nie	dopuszczaj	do	dostania	
się	wody	do	wnętrza	klima-
tyzatora.

Podczas Pracy

u		Nie	używaj	klimatyzatora	przez	
dłuższy	czas	w	zamkniętym	
pomieszczeniu	lub	w	miejscu,	
gdzie	przebywa	niemowlę	albo	
osoba	starsza.

u		Nie	wchodź	na	klimatyzator	
i	nie	kładź	na	nim	ciężkich	
przedmiotów.

u		Nie	pij	wody	zbierającej	się	
w	klimatyzatorze.

UWAGA 
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u		Nie	dotykaj	rurek	podłączo-
nych	do	klimatyzatora.

u		Nie	używaj	klimatyzatora	
do	utrzymywania	urządzeń,	
żywności,	roślin	lub		
kosmetyków.

u		Nie	dopuszczaj	do	upadnięcia	
klimatyzatora.

Podczas Pracy

u		Urządzenie	nie	powinno	być	
obsługiwane	przez	dzieci	lub	
osoby	niedołężne	bez	nad-
zoru:	Małe	dzieci	powinny	być	
pilnowane,	aby	nie	dopuścić	
do	zabaw	urządzeniem.

u		Maksymalna	moc	znamionowa	
i	prąd	maksymalny	są	mier-
zone	zgodnie	ze	standardami	
bezpieczeństwa	IEC,	moc	zna-
mionowa	i	prąd	są	mierzone	
zgodnie	ze	standardami	
energooszczędności	ISO.

inne

u		Upewnij	się,	że	filtr	powietrza	
nie	jest	wystawiony	na	działanie	
światła	słonecznego.

u		Nie	używaj	do	mycia		
klimatyzatora	wody,	benzenu,	
rozcieńczalnika	lub	alkoholu.

u		Powierzchnia	wymiennika	
ciepła	ma	ostre	krawędzie,	
zachowaj	więc	ostrożność	
podczas	jego	czyszczenia.

u		Wyłącz	zasilanie	klimatyzatora	
i,	jeżeli	wentylator	zatrzyma	
się,	umyj	go.

u		Czyść	filtr	powietrza		
co	�	tygodnie.

u		Pamiętaj	o	założeniu	filtra	
powietrza.

UWAGA 

u		Wszystkie	elementy	Twojego	
nowego	produktu	i	jego	opak-
owania	zostały	wyprodukowane	
w	sposób	zgodny	z	przepisami	
ochrony	środowiska	i	podlegają	
ponownemu	wykorzystaniu	
(recyklingowi).

u		Pozbądź	się	materiałów		
opakowania	w	sposób		
zgodny	z	lokalnymi		
przepisami.
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Nazewnictwo części

Projekt	obudowy	i	kształt	są	przedmiotem	unowocześnień	i	mogą	się	różnić	w	zależności	od	modelu.

Jednostka wewnętrzna

Filtr	powietrza		
(pod	pokrywą)

Kierownice	nawiewu	
powietrza	(wylotowe)

Wlot	powietrza

Czujnik	temperatury	
pomieszczenia

Przycisk	włączania/	
wyłączania	zasilania

Wskaźnik	
trybu	Turbo

Przycisk	włączania/		
wyłączania	zasilania		
(Power)

Wskaźnik	
działania

Wskaźnik	Timera/		
Trybu	Good	Morning

Temperatura	ustawiona		
i	pokojowa

Wskaźnik	Automa-
tycznego	czyszcze-

nia	parownika

Wskaźnik	
prędkości	

wentylatora

Wskaźnik	oszczędzania	
energii	(Niebieski)
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Nazewnictwo części

Jednostka zewnętrzna 		Seria	AQ0�MTT

Wylot	powietrza

Zawór	podłączeniowy	
(Wewnątrz)

Wlot	powietrza	(Tylny)

Przycisk	włączania/		
wyłączania	zasilania		
(Power)

		Seria	AQ1�MTT

Jednostka zewnętrzna 		Seria	AQ18MTT

Wlot	powietrza	(Tylny)

Wylot	powietrza

Zawór	podłączeniowy	
(Wewnątrz)

Jednostka zewnętrzna 		Seria	AQ�4MTT

Wylot	powietrza

Wlot	powietrza	(Tylny)

Zawór	podłączeniowy	
(Wewnątrz)
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Pilot zdalnego sterowania – przyciski i wyświetlacz

Uwaga Przycisk Digital  On/Off 
Jeżeli	chcesz	włączyć	lub	wyłączyć	
wyświetlacz	cyfrowy	jednostki	
wewnętrznej	klimatyzatora	pod-
czas	pracy,	wciśnij	przycisk	 	
na	pilocie	zdalnego	sterowania.

Ustawienie	temperatury

Wybór	trybu	pracy	(Mode)
(Auto, Cool, Dry, Fan, Heat)

Wskaźnik	zużycia	baterii

Prędkość	wentylatora

(Off)	Przycisk	timera	wyłączenia

(On)	Przycisk	timera	włączenia

Przycisk	Wł./	Wył.	zasilania

Wskaźnik	trybu	Good	Morning

Wskaźnik	kierunku	nawiewu	powietrza

Wskaźnik	timera	wyłączenia

Wskaźnik	funkcji	Turbo

Przyciski	ustawiania	temperatury

Przycisk	trybu	Turbo

Przycisk	funkcji	oszczędzania	energii	

Wskaźnik	trybu	pracy
(Auto, Cool, Dry, Fan, Heat)

Wskaźnik	funkcji	oszczędzania	energii
Wskaźnik	transmisji	pilota	zdalnego	
sterowania

Wskaźnik	timera	włączenia

Przycisk	wyboru	prędkości	wentylatora

Przycisk	Automatycznego	czyszczenia	
(Evap.	CLEAN)

Przycisk	funkcji	Good	Morning

Przycisk	ustawiania/	kasowania	
timera	wł./	wył.	(Timer	Set/Cancel)

Przycisk	regulacji	nawiewu	(Swing)

Wł./	wył.	wyświetlacza	Digital	 	

Przyciski	ustawiania	timerów

Baterie należy włożyć lub wymienić, gdy:
	 u	 Klimatyzator został zakupiony
	 u	 Pilot zdalnego sterowania nie działa poprawnie

Uwaga 	 u	 Używaj	dwóch	baterii	AAA,	LR03	1,5V
	 u	 	Nie	używaj	baterii	zużytych	lub	baterii	różnego	typu	jednocześnie.
	 u	�Włóż	baterie	w	prawidłowy	sposób	wskazany	przez	symbole	+	i	–	.

1 Zdejmij	pokrywę	przedziału	baterii	z	tyłu	obudowy	pilota	wciskając	ją	palcem.

2 Włóż	baterie	zwracając	uwagę	na	biegunowość	wskazywaną	przez	symbole		
+	i	–	.

3 Zamknij	pokrywę	wsuwając	ją	na	miejsce.

Włożenie baterii do pilota zdalnego sterowania
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Rozpoczęcie użytkowania
Instrukcja obsługi oferuje wartościowe informacje na temat Twojego klimatyzatora. 
Aby wykorzystać pełnię możliwości funkcji klimatyzatora prosimy o dokładne przeczytanie  
niniejszej instrukcji obsługi przed rozpoczęciem jego użytkowania.
  

Przejrzałeś już podstawowy opis urządzenia na stronach od 8 do 10.
Rozpoczynając od następnej strony, odnajdziesz dalej serię procedur do wykonania krok po kroku  
dla każdej dostępnej funkcji klimatyzatora.

W ilustrowaniu opisów procedur krok po kroku wykorzystano trzy poniższe symbole :

WCIŚNIJ PRZESUŃ PRZYTRZYMAJ 
WCIŚNIĘTY
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Wybór trybu Automatycznego Auto

Można wybrać tryb Auto, jeżeli chcesz automatycznie wybierać chłodzenie lub 
grzanie pomieszczenia. W trybie tym mocna regulować ustawienie temperatury.

1 Wciśnij	przycisk	 	(Włączanie/Wyłączanie).
Rezultat:	 u	 Włączy	się	wskaźnik	na	jednostce	wewnętrznej.	
	 u	 	Klimatyzator	rozpocznie	pracę	w	ostatnio	używanym	trybie.
	 u		Usłyszysz	sygnał	dźwiękowy.

2 Wciśnij	przycisk	 	na	pilocie	zdalnego	sterowania	aż	do	pokazania	się		
wskazania	Auto.
Rezultat: 	 u	 	Usłyszysz	sygnał	dźwiękowy	po	każdym	wciśnięciu		

przycisku	 	.

 	 u	 Klimatyzator	pracuje	w	trybie	automatycznym	Auto.
 	 u	 	W	trybie	Auto	klimatyzator	chłodzi	lub	ogrzewa	pomieszczenie	

w	zależności	od	ustawionej	temperatury.
	 u	 	Klimatyzator	automatycznie	przełącza	tryby	Chłodzenia	lub	

Grzania	w	zależności	od	aktualnej	temperatury	podczas	pracy.	

Uwaga               Tryb	pracy	można	zmienić	w	dowolnym	momencie.	

3 Wciśnij	przycisk	 	,	aby	ustawić	temperaturę	do	wyświetlenia	jej		
w	żądanej	wysokości.
Można	ustawić	temperaturę	w	zakresie	od	16°C	do	30°C.
Rezultat:	 u			Za	każdym	wciśnięciem	przycisków	 	:		

		-	Temperatura	jest	zmieniona	o	1°C	
-	Usłyszysz	sygnał	dźwiękowy	jednostki	wewnętrznej

	 u			Szybkość	pracy	wentylatora	jest	ustawiana	automatycznie.
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Wybór trybu chłodzenia Cool

Jeżeli chcesz ochłodzić pomieszczenie, wybierz tryb Cool.
W trybie tym można regulować temperaturę i szybkość pracy wentylatora. 

1 Wciśnij	przycisk	 	(Włączanie/Wyłączanie).
Rezultat:	 u	 Zaświeci	się	kontrolka	pracy	na	jednostce	wewnętrznej.	
	 u	 	Klimatyzator	rozpocznie	pracę	w	trybie	ostatnio	używanym.
	 u		Usłyszysz	sygnał	dźwiękowy	jednostki	wewnętrznej.

2 Wciśnij	przycisk	 	na	pilocie	zdalnego	sterowania	aż	do	pokazania	się		
wskazania	Cool.	
Rezultat:	 u	 	Usłyszysz	sygnał	dźwiękowy	po	każdym	wciśnięciu		

przycisku	 	.

	 u	 Klimatyzator	pracuje	w	trybie	chłodzenia	Cool.

	Uwaga          Uwaga	Tryb	pracy	można	zmienić	w	dowolnym	momencie.	

3 Wciśnij	przycisk	 	,	aby	ustawić	temperaturę,	aż	do	wyświetlenia	jej		
w	żądanej	wysokości.
Można	ustawić	temperaturę	w	zakresie	od	16°C	do	30°C.
Rezultat:	 u	 	Za	każdym	wciśnięciem	przycisków	 	:		

-	Temperatura	jest	zmieniona	o	1°C	
-	Usłyszysz	sygnał	dźwiękowy	jednostki	wewnętrznej

	 u	 	Jeżeli	temperatura	pomieszczenia	jest	wyższa	niż	wybrana		
w	urządzeniu,	klimatyzator	rozpocznie	chłodzenie.

	 u	 	Jeżeli	temperatura	w	pomieszczeniu	osiągnie	ustawiony		
poziom,	klimatyzator	przestanie	chłodzić,	ale	wentylator	
będzie	kontynuować	pracę.

4 Wciśnij	przycisk	 	,	aby	wybrać	szybkość	pracy	wentylatora	do	ukazania	
się	żądanej	szybkości.

	 	Automatyczna ® Niska ® Średnia ® Wysoka						

Rezultat:	 	Za	każdym	wciśnięciem	przycisku	 	,	usłyszysz	sygnał	
dźwiękowy	jednostki	wewnętrznej.

5 Ustawianie	kierunku	nawiewu	opisane	jest	na	stronie	�0.
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Wybór trybu grzania Heat

Jeżeli chcesz ogrzać pomieszczenie, wybierz tryb Heat.
W trybie tym można regulować temperaturę i szybkość pracy wentylatora.

1 Wciśnij	przycisk	 	(Włączanie/	Wyłączanie).
Rezultat:	 u	 Zaświeci	się	kontrolka	pracy	na	jednostce	wewnętrznej.
	 u	 	Klimatyzator	rozpocznie	pracę	w	trybie	ostatnio	używanym.
	 u		Usłyszysz	sygnał	dźwiękowy	jednostki	wewnętrznej.

2 Wciśnij	przycisk	 	na	pilocie	zdalnego	sterowania	aż	do	pokazania	się		
wskazania	Heat.	
Rezultat:	 u	 	Usłyszysz	sygnał	dźwiękowy	po	każdym	wciśnięciu		

przycisku	 	.
	 u	 Klimatyzator	pracuje	w	trybie	grzania	Heat.

	Uwaga          Tryb	pracy	można	zmienić	w	dowolnym	momencie.	

3 Wciśnij	przycisk	 	,	aby	ustawić	temperaturę,	aż	do	wyświetlenia	jej		
w	żądanej	wysokości.	
Można	ustawić	temperaturę	w	zakresie	od	16°C	do	30°C.
Rezultat:	 u	 	Za	każdym	wciśnięciem	przycisków	 	:		

-	Temperatura	jest	zmieniona	o	1°C	
-	Usłyszysz	sygnał	dźwiękowy	jednostki	wewnętrznej

	 u	 	Jeżeli	temperatura	pomieszczenia	osiągnie	ustawioną	
temperaturę	(temperatura	ustawiona	+5°C)	klimatyzator	
przestanie	grzać,	ale	wentylator	będzie	nadal	pracował.

	 u	 	Klimatyzator	rozpocznie	grzanie	w	chwili,	gdy	temperatura	
pomieszczenia	jest	niższa	niż	żądana		
(ustawiona	temperatura	+3°C).

4 Wciśnij	przycisk	 	,	aby	wybrać	szybkość	pracy	wentylatora	do	ukazania	
się	żądanej	szybkości.

	 	Automatyczna ® Niska ® Średnia ® Wysoka 			

Rezultat:	 u	 	Za	każdym	wciśnięciem	przycisku	 	,	usłyszysz	sygnał	
dźwiękowy	jednostki	wewnętrznej.

	 u	 	Przez	pierwszych	3	~	5	minut	pracy	wentylator	może	nie	
działać,	aby	nie	dopuszczać	do	nawiewu	zimnego	powietrza	
do	wnętrza	pomieszczenia.	Pozwoli	to	na	wydajniejsze		
ogrzanie	pomieszczenia.

5 Ustawianie	kierunku	nawiewu	opisane	jest	na	stronie	�0.
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Wybór trybu odwilżania Dry

Można wybrać tryb odwilżania Dry, jeżeli chcesz zmniejszyć poziom wilgoci  
w pomieszczeniu. W tym trybie można regulować temperaturę.

1 Wciśnij	przycisk	 	(Włączanie/	Wyłączanie).
Rezultat:	 u	 Zaświeci	się	kontrolka	na	jednostce	wewnętrznej.
	 u	 	Klimatyzator	rozpocznie	pracę	w	trybie	ostatnio	używanym.
	 u		Usłyszysz	sygnał	dźwiękowy	jednostki	wewnętrznej.

2 Wciśnij	przycisk	 	na	pilocie	zdalnego	sterowania	aż	do	pokazania	się		
wskazania	Dry.	
Rezultat:	 u	 	Usłyszysz	sygnał	dźwiękowy	po	każdym	wciśnięciu		

przycisku	 	.
	 u	 Klimatyzator	pracuje	w	trybie	odwilżania	Dry.

	Uwaga          Tryb	pracy	można	zmienić	w	dowolnym	momencie.	

3 Wciśnij	przycisk	 	,	aby	wyregulować	temperaturę	aż	do	wyświetlenia	jej	
w	żądanej	wysokości.	
Można	ustawić	temperaturę	w	zakresie	od	18°C	do	30°C.
Rezultat:	 u	 	Za	każdym	wciśnięciem	przycisków	 	:		

-	Temperatura	jest	zmieniona	o	1°C	
-	Usłyszysz	sygnał	dźwiękowy	jednostki	wewnętrznej

	 u	 	Klimatyzator	rozpocznie	odwilżanie	powietrza,	a	szybkość	
wentylatora	będzie	regulowana	automatycznie.

4 Ustawianie	kierunku	nawiewu	opisane	jest	na	stronie	�0.
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Wybór trybu wentylacji Fan

Można wybrać funkcję Turbo, jeżeli chcesz ochłodzić lub ogrzać swój pokój w jak 
najkrótszym czasie. Po 30 – minutowej pracy z maksymalnymi ustawieniami  
klimatyzator rozpocznie pracę z poprzednimi ustawieniami.

1 Wciśnij	przycisk	 	(Włączanie/	Wyłączanie).
Rezultat:	 u	 Zaświeci	się	kontrolka	na	jednostce	wewnętrznej.
	 u	 	Klimatyzator	rozpocznie	pracę	w	trybie	ostatnio	używanym.
	 u		Usłyszysz	sygnał	dźwiękowy	jednostki	wewnętrznej.

2 Wciśnij	przycisk	 	.	

Rezultat:	 u			Ustawienia	temperatur	i	szybkości	wentylatora	są		
dostosowywane	automatycznie.

	 u	 	Klimatyzator	chłodzi	lub	ogrzewa	pomieszczenie	tak	szybko,	
jak	to	możliwe.

	 u	 	Po	30	minutach	klimatyzator	automatycznie	przywraca	pracę	
do	poprzednich	ustawień.

	 u	 		Można	wybrać	funkcje	Turbo	podczas	pracy	w	trybie	Auto,	Cool	
i	Heat.	Jeżeli	wybierzesz	tę	funkcję	w	trybie	Dry	lub	Fan,	tryb	
przełączy	się	na	Auto.

3 	Ponownie	wciśnij	przycisk	 	,	aby	zatrzymać	działanie	funkcji	Turbo	przed	
upływem	30-minutowego	czasu	pracy.
Rezultat:	 	Klimatyzator	automatycznie	rozpoczyna	pracę	z	poprzednimi	

ustawieniami.

4 Ustawianie	kierunku	nawiewu	opisane	jest	na	stronie	�0.

Wybór funkcji Turbo

Wybierz tryb wentylacji Fan, jeżeli chcesz przewietrzyć pomieszczenie.  
Pozwoli to odświeżyć powietrze w pomieszczeniu. W tym trybie można 
regulować predkosc pracy wentylatora.

1 Wciśnij	przycisk	 	(Włączanie/	Wyłączanie).
Rezultat:	 u	 Zaświeci	się	kontrolka	na	jednostce	wewnętrznej.
	 u	 	Klimatyzator	rozpocznie	pracę	w	trybie	ostatnio	używanym.
	 u		Usłyszysz	sygnał	dźwiękowy	jednostki	wewnętrznej.

2 Wciśnij	przycisk	 	na	pilocie	zdalnego	sterowania	aż	do	pokazania	się		
wskazania	Fan.	
Rezultat:	 u	 	Usłyszysz	sygnał	dźwiękowy	po	każdym	wciśnięciu		

przycisku	 	.
	 u	 Klimatyzator	pracuje	w	trybie	odwilżania	wentylacji	Fan.	
	 u	 Temperatura	będzie	ustawiona	automatycznie.

	Uwaga          Tryb	pracy	można	zmienić	w	dowolnym	momencie.	

3 Wciśnij	przycisk	 	,	aby	wybrać	szybkość	pracy	wentylatora	do	ukazania	
się	żądanej	szybkości:

	 	Niska ®	Średnia	®	Wysoka		

Rezultat:	 	Za	każdym	wciśnięciem	przycisków	 	,	usłyszysz	sygnał	
dźwiękowy	jednostki	wewnętrznej.

4 Ustawianie	kierunku	nawiewu	opisane	jest	na	stronie	�0.
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Wybór funkcji oszczędzania energii

Można wybrać funkcję oszczędzania  energii podczas pracy w trybie chłodzenia 
dla oszczędności energii. Podczas działania tej funkcji zmniejszy się zakres 
dostępnych do ustawienia temperatur.

1 Wciśnij	przycisk	 	(Włączanie/	Wyłączanie).
Rezultat:	 u	 Zaświeci	się	kontrolka	na	jednostce	wewnętrznej.
	 u	 	Klimatyzator	rozpocznie	pracę	w	trybie	ostatnio	używanym.
	 u		Usłyszysz	sygnał	dźwiękowy	jednostki	wewnętrznej.

2 Wciśnij	przycisk	 	.
Rezultat:								u	Usłyszysz	sygnał	dźwiękowy	jednostki	wewnętrznej.		

u	Klimatyzator	rozpocznie	pracę	w	trybie	oszczędzania	energii.		
u	Kierownica	obiegu	powietrza	porusza	się	w	górę	i	w	dół.		
u		Automatycznie	włączy	się	wskaźnik	kierunku	nawiewu		

powietrza.	
u		Aby	wyłączyć	tryb	oszczędzania	energii,	ponownie	wciśnij	

przycisk	 	.				

Uwaga											Można	wybrać	tryb	oszczędzania	energii	wyłącznie	w	trybie	
chłodzenia	Cool.

3 Wciśnij	przycisk	 	,	aby	wyregulować	temperaturę	do	wyświetlenia	
żądanej.		
Można	ustawić	temperaturę	w	zakresie	pomiędzy	�6°C	i	30°C.

Uwaga											Jeżeli	chcesz	wyregulować	temperaturę	na	poziomie	poniżej		
�6°C,	wyłącz	funkcję	oszczędzania	energii	przed	rozpoczęciem	
ustawień	temperatury.

4 Wciśnij	przycisk	 	,	aby	wybrać	szybkość	wentylatora	aż	do	wyświetlenia	
żądanego	ustawienia.

	 	Automatyczna	®	Niska	®	Średnia	®	Wysoka			

Rezultat:	 	Za	każdym	wciśnięciem	przycisków	 	usłyszysz	sygnał	
dźwiękowy	jednostki	wewnętrznej.

5 Ustawianie	kierunku	nawiewu	opisane	jest	na	stronie	�0.



PL-18

Wybór trybu Good Morning

Tryb Good Morning pomaga użytkownikom zasnąć szybko po położeniu się do 
łóżka nie dopuszczając, by było zbyt gorąco lub by nie budziło nas zimno. Tryb 
Good Morning może być wybrany tylko, gdy klimatyzator jest włączony lub 
wyłączony w trybie grzania/ chłodzenia.

1 Wciśnij	przycisk	 	(Włączanie/	Wyłączanie).
Rezultat:	 u	 Zaświeci	się	kontrolka	na	jednostce	wewnętrznej.
	 u	 	Klimatyzator	rozpocznie	pracę	w	trybie	ostatnio	używanym.
	 u		Usłyszysz	sygnał	dźwiękowy	jednostki	wewnętrznej.

2 Wciśnij	przycisk	 	,	aby	wybrać	tryb	chłodzenia	lub	grzania.
Rezultat:		 u	 	Usłyszysz	sygnał	dźwiękowy	po	każdym	wciśnięciu		

przycisku	 	.

	 u	 	Klimatyzator	rozpocznie	pracę	w	trybie	chłodzenia		
lub	grzania.

3 Wciśnij	przycisk	 	.	
Rezultat:	 u	 	Właczy	się	wskaźnik	timera	wyłączania.
	 u	 	Na	pilocie	zdalnego	sterowania	miga	wskazanie	timera	

wyłączania.

4 Aby	ustawić	timer	wyłączania	trybu	Good	Morning,	wciśnij	jeszcze	raz	lub	
więcej	razy	przyciski	 	,	aż	do	wyświetlenia	żądanego	czasu	wyłączenia	
klimatyzatora.

Rezultat:	 u	 	Tryb	Good	Morning	będzie	działał	przez	8	godzin,	jeżeli	nie	
będzie	ustawiony	jego	czas	pracy.	

	 u	 	Można	ustawić	czas	timera	wyłączenia	wciskając	przyciski	
	,	aby	wybrać	konkretną	godziną	automatycznego	

zakończenia	pracy	trybu	Good	Morning	w	zakresie	od	30	
minut	do	1�	godzin.	

	 u	 	Za	każdym	wciśnięciem	przycisków	 	,	czas	ten	wydłuża	
się	o	30	minut	lub	o	1	godzinę.	Tryb	Good	Morning	zakończy	
pracę	o	wyznaczonej	w	ten	sposób	godzinie.

5 Wciśnij	przycisk	 	.	
Rezultat:	 Wyświetli	się	wskazanie	pozostałego	czasu	działania.

Uwaga		 	W	przypadku	wyboru	trybu	Good	Morning	lub	wydłużania	czasu	
działania	trybu	Good	Morning,	powinno	się	nacisnąć	przycisk	 	
w	ciągu	10	sekund.	Jeźeli	w	czasie	10	sekund	nie	będzie	wciśnięty	
przycisk	 	,	tryb	Good	Morning	będzie	automatycznie		
skasowany.

6 Wciśnij	przycisk	 	,	do	wyświetlenia	wskazania	żądanej	temperatury.		
Można	ustawić	temperaturę	w	zakresie	pomiędzy	16°C	i	30°C.
Rezultat:	 �Za	każdym	wciśnięciem	przycisków	 	:		

-	Temperatura	zmienia	się	co	1°C		
-	Rozlegnie	się	sygnał	dźwiękowy	jednostki	wewnętrznej



PL-1�

PO
LS

KI

Wybór trybu Good Morning

u		Tmperatura	spada	o	1°C	co	godzinę.	Po	osiągnięciu	temperatury	niższej	o	�°C,		
osiągnięta	temperatura	będzie	podtrzymywana.

u		Można	niezależnie	ustawić	kierownice	nawiewu	(w	lewo	i	w	prawo)	i	prędkość	
wentylatora	w	trybie	Good	Morning.

TEMP. 
Ustawiona

Czas 
zakończenia

Czas 
rozpoczęcia

W trybie chłodzenia

W trybie grzania

Tryb Good Morning utrzymuje najlepszą dla skóry temperaturę powietrza w 
czasie snu podziolnego na trzy, kolejne etapy — Zasypiania fl Snu fl Pobudki.

¨  Etap Zasypiania: 
Etap	niniejszy	daje	szybkie	ochłodzenie	pomieszczenia.	Wspólnie	z	komfor-
towym,	przerywanym	nawiewem,	będzie	możliwe	szybkie	zaśnięcie.

≠  Etap Snu: 
Ten	etap	pozwala	użytkownikowi	na	głęboki	sen	z	zachowaniem	zdrowej	skóry	
za	pomocą	regulowanej	w	sposób	falowy	wysokości	temperatury		
i	niewyczuwalnego	nawiewu	powietrza.

Æ  Etap Pobudki: 
Komfortowy,	przerywany	nawiew	powietrza	do	pomieszczenia	dla	podniesie-
nia	temperatury	ciała	śpiących	osób	i	odświeżającej	pobudki.

										
	

	 j  Powyższy	wykres	temperatury	może	różnić	się	od	wskazań	na	wyświetlaczu		
jednostki	wewnętrznej	w	zależności	od	lokalizacji	użytkownika.

u		Zalecany	zakres	ustawień	temperatury	wynosi	pomiędzy	�5°C	a	�7°C,		
i	�6°C	jest	idealną	temperaturą	dla	komfotowego	snu.

u		Kierownice	nawiewu	(zwroty	w	lewo	i	w	prawo)	i	prędkość	wentylatora	są	kon-
trolowane	automatycznie	według	schematu	3	etapów	w	trybie	Good	Morning.

u		Ustaw	timer	wyłączania	w	trybie	Good	Morning	na	dłużej,	niż	5	godzin.		
Zbyt	długo	lub	zbyt	krótko	działający	tryb	Good	Morning	może	być	kłopotliwy	
podczas	snu,	ponieważ	podstawowy	czas	timera	wyłączania	jest	ustawiony		
na	8	godzin.

u		Jeżeli	tryb	Good	Morning	jest	ustawiony	na	czas	krótszy,	niż	4	godziny,	działanie	
zakończy	się	po	ustawionym	czasie.	Jeżeli	tryb	Good	Morning	jest	ustawiony	
na	czas	dłuższy,	niż	5	godzin,	etap	Pobudka	będzie	działał	w	czasie	ostatniej	
godziny	ustawionego	czasu	działania	przed	zatrzymaniem.

Temperatura	ustawiona Jeżeli	czas	ustawiony	przekracza		
8	godzin,	fragment	ten	będzie		

powtórzony.

Temperatura

Czas	(h)
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Regulacja obiegu powietrza w pionie
Można	regulować	kierunek	obiegu	powietrza	w	pionie.	Kierownice	wylotu	powietrza	poruszają	się	w	górę		
i	w	dół	dla	poprawienia	efektywności	chłodzenia	lub	grzania.

Można ręcznie wyregulować obieg powietrza w poziomie. Wewnętrzne kierownice 
z małymi lamelkami kierują powietrze w żądanym kierunku.

1 Wyreguluj	położenie	kierownic	wewnętrznych	przesuwając	je	w	prawo		
lub	lewo.
u		Upewnij	sie,	że	nie	dotykasz	wewnętrznych	kierownic	nawiewu	podczas	

działania.	Grozi	zranieniem	palców.

Regulacja obiegu powietrza w pionie

Regulacja obiegu powietrza w poziomie

Można regulować kierunek obiegu powietrza w pionie. Kierownice wylotu  
powietrza poruszają się w górę i w dół dla poprawienia efektywności chłodzenia 
lub grzania.

1 Wciśnij	przycisk	 	,	aż	do	ustawienia	żądanego	kierunku	nawiewu.

Rezultat: Kierownice	wylotu	powietrza	poruszają	w	pionie.

2 Wciśnij	przycisk	 	,	aby	poruszać	kierownicami	wylotu	w	górę	i	w	dół		
podczas	pracy	w	trybie	automatycznym.

3 Wciśnij	przycisk	 	,	aby	zatrzymać	ruch	kierownic	w	górę	i	dół.

Uwaga Jeżeli klimatyzator jest... Wówczas kierownice...
Wyłączony	 są	całkowicie	zamknięte.
Włączony	 są	ustawione	w	pozycji	domyślnej.
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Wybór funkcji Automatycznego czyszczenia Auto Cleaning

Można wybrać funkcję Automatycznego czyszczenia, jeżeli chcesz 
wysterylizować wnętrze klimatyzatora lub usunąć pleśń.  
Nawet, jeżeli klimatyzator jest wył¹czony mocna uruchomić tę funkcję.

1 Wciśnij	przycisk	 	(Włączanie/	Wyłączanie).
Rezultat:	 u	 Zaświeci	się	kontrolka	na	jednostce	wewnętrznej.
	 u	 	Klimatyzator	rozpocznie	pracę	w	trybie	ostatnio	używanym.
	 u		Usłyszysz	sygnał	dźwiękowy	jednostki	wewnętrznej.

2 Wciśnij	przycisk	 	.

Rezultat:	 u	 	Wskaźnik	 	na	jednostce	wewnętrznej	zaświeci	się	i	funkcja	
Automatycznego	czyszczenia	jest	ustawiona.	

	 u	 	Po	wyłączeniu	zasilania	klimatyzatora,	będzie	przez	30	minut	
będzie	działała	funkcja	Automatycznego	czyszczenia	Auto	
Cleaning.	Po	30	minutach,	zasilanie	klimatyzatora	wyłączy	się.	

	 u	 	Jeżeli	wciśniesz	przycisk	 	,	kiedy	klimatyzator	jest	wyłączony	
włączy	się	funkcja	czyszczenia	Automatycznego	i	będzie	
pracować	przez	30	minut.	

Kiedy klimatyzator jest... Tryb Czas pracy 

Włączony
Auto,	Cool,	Dry	 30	minut
Heat,	Fan	 15	minut

Wyłączony 30	minut

Uwaga		 Na	jednostce	wewnętrznej	zaświeci	się	wskaźnik	Auto	Cleaning.

3 Ponownie	wciśnij	przycisk	 	,	aby	zatrzymać	funkcję	czyszczenia		
Automatycznego	przed	upływem	30	–	minutowego	czasu	pracy.

Panel sterowania

Pilot zdalnego sterowania
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Ustawienia czasu włączenia (On Timer)

Można ustawić Timer włączenia (On Timer) do automatycznego uruchomienia 
pracy klimatyzatora o ustawionej godzinie. Można ustawić czas włączenia  
w zakresie od 30 minut do 24 godzin.

1 Wciśnij	przycisk	 	.

2 Wciśnij	przycisk	 	lub	 	przycisk	aż	do	wyświetlenia	wskazania	żądanego	
czasu,	aby	ustawić	czas	Timera	włączenia.	Można	ustawić	czas	włączenia		
w	zakresie	od	0,5	do	�4	godzin.

3 Wciśnij	przycisk	 	,	aby	zakończyć	ustawienia.

Rezultat:	 u	 Wyświetli	się	wskazanie	pozostałego	czasu	do	włączenia.		
	 u	 Wskaźnik	Timera	przestanie	migać.	
	 u	 		Wybrany	tryb	i	ustawiona	temperatura	na	wyświetlaczu	

znikną	po	upływie	10	sekund.	
	 u	 	Klimatyzator	włączy	się	automatycznie	o	wyznaczonej	

godzinie	i	zniknie	wskazanie	ustawień	Timera		
włączenia	(On	Timer).

4 Wciśnij	przycisk	 	,	aż	do	wyświetlenia	żądanego	trybu	na	górze	pilota	
zdalnego	sterowania,	aby	następnie	wybrać	ten	tryb.
Rezultat:	 	Klimatyzator	pracuje	w	wybranym	trybie	natychmiast	po	

włączeniu.		
Uwaga	 u	 	Najczęściej	używanymi	funkcjami	są	Timer	automatycznego	

włączania	i	wyłączania	oraz	tryb	Good	Morning.

Kasowanie Timera włączania (On Timer)

1 Wciśnij	przycisk	 	,	aby	skasować	ustawienie	timera	włączenia		
klimatyzatora	(On	Timer).

Uwaga	 	Jeżeli	wciśniesz	przycisk	 	,	będą	jednocześnie	skasowane	
ustawienia	timera	włączenia	(On	Timer)	i	timera	wyłączenia		
(Off	Timer).
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Można ustawić Timer wyłączania (Off Timer) do automatycznego wyłączenia 
pracy klimatyzatora o ustawionej godzinie. Można ustawić czas wyłączenia  
w zakresie od 30 minut do 24 godzin naprzód.

1 Wciśnij	przycisk	 	.

2 Wciśnij	przycisk	 	lub	 	,	aż	do	wyświetlenia	wskazania	żądanego	czasu,	
aby	ustawić	Timer	wyłączenia.	Można	ustawić	czas	wyłączenia	w	zakresie	od	
0,5	do	�4	godzin	naprzód.

3 Wciśnij	przycisk	 	,	aby	zakończyć	ustawienia.

Rezultat:	 u	 Wyświetli	się	wskazanie	pozostałego	czasu.		
	 u	 Wskaźnik	Timera	przestanie	migać.	
		 u	 	Klimatyzator	wyłączy	się	automatycznie	o	wyznaczonej	godzinie	

i	zniknie	wskazanie	ustawień	Timera	wyłączenia	(Off	Timer).
Przykład	 	Jeżeli chcesz włączyć klimatyzator za 2 godziny i chcesz,  

aby pracował przez 2 godziny: 
	 1.	Wciśnij	przycisk	 	.
	 �.	Wciśnij	przycisk	 	lub	 	,	aż	do	wyświetlenia	‘�.0	Hr’.	
	 3.	Wciśnij	przycisk	 	.	
	 4.	Wciśnij	przycisk	 	.	
	 5.	Wciśnij	przycisk	 	lub	 	,	aż	do	wyświetlenia	‘4.0	Hr’.
	 6.	Wciśnij	przycisk	 	.
Uwaga	 	Jeżeli	chcesz	włączyć	klimatyzator	o	wyznaczonej	godzinie		

z	użyciem	ustawień	Timera	włączania/	wyłączania	podczas	pracy	
klimatyzatora,	powinieneś	ustawić	dłuższy	czas	Timera	włączania	
(On	Timer),	niż	Timera	wyłączania	(Off	Timer).

Uwaga	 	Upewnij sie, że klimatyzator nie bedzie kontynuował pracę  
po zatwierdzeniu ustawienia Timera włączania.

Uwaga	 u	 	Można	sprawdzić	lub	zmienić	tryb	i/lub	temperaturę	
wciskając	przycisk	 	lub	 	po	zakończeniu	ustawień	
Timera	wyłączenia.

	 u	 	Najczęściej	używanymi	funkcjami	są	Timer	automatycznego	
włączania	i	wyłączania	oraz	tryb	Good	Morning.

	 u	 	Jeżeli	chcesz	wyłączyć	klimatyzator	o	wyznaczonej	godzinie	
z	użyciem	ustawień	Timera	włączania/	wyłączania	podczas	
pracy	klimatyzatora,	powinieneś	ustawić	dłuższy	czas	Timera	
wyłączania	(On	Timer),	niż	Timera	włączania	(Off	Timer).

Kasowanie Timera wyłączenia (Off Timer)

1 Wciśnij	przycisk	 	,	aby	skasować	ustawienie	timera	wyłączenia		
klimatyzatora	(Off	Timer).

Uwaga	 	Jeżeli	wciśniesz	przycisk	 	,	będą	jednocześnie	skasowane	
ustawienia	timera	włączenia	(On	Timer)	i	timera	wyłączenia		
(Off	Timer).	

Ustawienia timera wyłączania (Off Timer)
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Klimatyzator może być bezpośrednio obsługiwany z jednostki wewnętrznej 
bez pilota zdalnego sterowania.

1 Aby	włączyć	urządzenie,	wciśnij	przycisk	On/Off	znajdujący	się	po	prawej	
stronie	jednostki	wewnętrznej.
Rezultat:	 u	 Zaświeci	się	kontrolka	na	jednostce	wewnętrznej.	
	 u	 Usłyszysz	sygnał	dźwiękowy	jednostki	wewnętrznej.		
	 u	 	Klimatyzator	zacznie	pracę	w	najbardziej	odpowiednim	trybie	

dla	temperatury	wewnętrznej.	Klimatyzator	zmienia	tryb	na	
chłodzenie	Cool	lub	grzanie	Heat	automatycznie	podczas	
pracy	na	podstawie	zmierzonej	temperatury	pomieszczenia.

Temperatura w pomieszczeniu Tryb pracy

Mniej	niż	�4°C Grzanie
�4°C	lub	więcej Chłodzenie

2 Aby	wyłączyć	urządzenie,	wciśnij	ponownie	przycisk	On/Off		
(Włączanie/Wyłączanie).

Uwaga	 	Nawet	jeżeli	włączysz	urządzenie	przyciskiem	On/Off,	możesz	nadal	
sterować	nim	używając	pilota	zdalnego	sterowania.	

Obsługa klimatyzatora bez pilota zdalnego sterowania
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Czyszczenie filtra powietrza klimatyzatora

Najlepsze efekty używania klimatyzatora uzyskuje się czyszcząc go co  
2 tygodnie, aby usunąć kurz zbierający się na filtrze powietrza.

UWAGA            Przed rozpoczęciem czyszczenia klimatyzatora, sprawdź czy odłączyłeś 
bezpiecznik obwodu zasilania.

1 Otwórz	panel	przedni	jednsotki	wewnętrznej	pociągając	zaczepy	na	donej	
krawędzi	panelu	po	prawej	i	lewej	stronie.

2 Odłącz	panel	pociągając	do	przodu.

3 Chwyć	za	krawędź	filtra	powietrza	pod	kratką	przednią	i	pociągnij	do	siebie,	
aby	go	wyjąć.

4 Usuń	odkurzaczem	lub	szczotką	cały	kurz	zebrany	na	filtrze	powietrza.

5 Po	zakończeniu	wsuń	górny	brzeg	filtra	do	szczeliny	i	umocuj	do	3	lub	5	
zaczepów	na	panelu.

6 Umyj	panel	przedni	wilgotną	ściereczką	z	delikatnym	detergentem
(NIE	używaj	benzenu,	rozpuszczalników	i	innych	chemikaliów).

7 Zamocuj	na	miejscu	filtr	powietrza	i	panel	przedni.

Uwaga										 Uwaga Jeżeli nie używasz klimatyzatora przez dłuższy czas, włącz 
tryb wentylacji Fan na 3 do 4 godzin, aby osuszyć wnętrze  
klimatyzatora.

We wnętrzu klimatyzatora znajdują się filtry Deodoryzujący i Bio.  
Usuwają nieprzyjemne zapachy i kurz w Państwa pomieszczeniu.  
Powinno się czyścić filtry co 3 miesiące.

1 Otwórz	górny	panel	przedni	pociągając	dolny	prawy	i	lewy	zaczep	panelu.

2 Wyjmij	filtry	Deodoryzujący	i	Bio.

3 Umyj	filtry	czystą	wodą,	następnie	osusz	w	zacienionym	miejscu.

4 Zamocuj	filtry	na	miejscu.

5 Zamknij	panel	przedni.

Filtr	Deodoryzujący

Filtr	Bio

Obudowa

Panel	przedni

Filtr	powietrza

Haczyk
Obudowa

Panel	przedni

Czyszczenie filtra deodoryzującego i Bio (Opcja)

Zaczep	obudowy
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Zakresy temperatur i wilgotności

j				Jeżeli temperatura na zewnątrz wynosi ok. 0°C, wydajność grzewcza spada do 70~80%, w zależności  
od warunków pracy. Jeżeli tryb chłodzenia używany jest przy temperaturze wewnętrznej powyżej 33°C,  
klimatyzator nie działa z pełną wydajnością.

Po sprawdzeniu zawartości poniższych tabel można korzystać z Państwa klimatyzatora w bardziej wydajny sposób.

Jeżeli używasz klimatyzatora przy... Wówczas...

Ogrzewaniu Może	dojść	do	zatrzymania	się	klimatyzatora	z	powodów	bezpieczeństwa.

Niskich	temperaturach Może	wystąpić	wyciek	wody	lub	inne	zakłócenia	pracy,	jeżeli	dojdzie	do	oszronienia	
wymiennika

Włączonym	mechanizmie		
zabezpieczenia

Po	dłuższym	okresie	bezczynności,	może	dojść	do	wykroplenia	się	wody		
na	jednostce	wewnętrznej.

Tryb Temperatura zewnętrzna Temperatura wewnętrzna Wilgotność wewnętrzna

Grzanie 0°C	do	�4°C �7°C	lub	mniej -
Chłodzenie �1°C	do	43°C 16°C	do	3�°C	 80%	lub	mniej
Odwilżanie 18°C	do	43°C 16°C	do	3�°C -

Wskazówki dotyczące pracy urządzenia

Poniżej przedstawiono wskazówki, do których powinieneś się stosować korzystając z urządzenia:

Temat Wskazówka

Wydajność	grzania Pompa	ciepła	pobiera	ciepło	z	zewnątrz	i	transportuje	je	do	wewnątrz.	Jeżeli	temperatura	na	
zewnątrz	spadnie,	klimatyzator	będzie	słabiej	grzał.	Jeżeli	temperatura	w	pomieszczeniu	będzie		
za	niska,	użyj	dodatkowych	urządzeń	grzewczych.

Cyrkulacja	ciepłego	
powietrza

Klimatyzator	wykorzystuje	cyrkulację	ciepłego	powietrza,	aby	nagrzać	pomieszczenie.		
Z	tego	względu	ogrzanie	całego	pomieszczenia	trwa	jakiś	czas.	Jeżeli	to	niezbędne,		
włącz	klimatyzator	zanim	zaczniesz	korzystać	z	pomieszczenia.

Oszronienie		
i	rozmrażanie

Kiedy	temperatura	na	zewnątrz	jest	niska	i	wilgotność	wysoka,	a	klimatyzator	pracuje	w	trybie	
grzania	Heat,	na	jednostce	zewnętrznej	może	dojść	do	oszronienia.	
Jeżeli	do	tego	dojdzie:
u	Klimatyzator	przestanie	grzać.		
u		Rozpocznie	się	rozmrażanie	trwające	7	minut.	Po	około	siedmiu	minutach	urządzenie	

zacznie	pracować	normalnie.

Wysokie	temperatury	
wewnętrzne		
i	zewnętrzne.

Jeżeli	temperatury	zarówno	wewnątrz	jak	i	na	zewnątrz	są	wysokie,	a	zostanie	wybrany	tryb	
grzania,	wentylator	oraz	sprężarka	w	jednostce	zewnętrznej	mogą	się	zatrzymywać.		
Jest	to	normalne;	poczekaj	aż	urządzenie	się	włączy.

Awaria	zasilania Jeżeli	w	czasie	pracy	klimatyzatora	dojdzie	do	przerwy	w	zasilaniu,	urządzenie	się	wyłączy.		
Po	przywróceniu	zasilania	klimatyzator	automatycznie	się	włączy.

Mechanizm		
zabezpieczenia

Jeżeli	klimatyzator	włącza	się	natychmiast	po	podłączeniu	zasilania	lub	po	zatrzymaniu	pracy,	
jego	normalne	działanie	rozpocznie	po	około	3	minutach	z	powodów	bezpieczeństwa	systemu.



PL-�7

PO
LS

KI

Rozwiązywanie zwykłych problemów

Przed wezwaniem serwisu przeprowadź kilka prostych sprawdzianów.
Może to zaoszczędzić twój czas i wydatki na połączenie telefoniczne.

Problem Wyjaśnienie/ Rozwiązanie

Klimatyzator	nie	działa. u	 	Sprawdź,	czy	klimatyzator	jest	włączony	i	ponownie	spróbuj	go	uruchomić.
u	 	Sprawdź,	czy	bezpiecznik	obwodu	klimatyzatora	nie	jest	wyłączony.
u	 	Sprawdź,	czy	jest	ustawiony	Timer	wyłączenia	(Off	Timer).

Nie	można	zmieniać	ustawień		
temperatury.

u	 Sprawdź,	czy	jest	włączony	tryb	wentylacji	Fan.

Klimatyzator	nie	działa	w	trybie		
grzania	HEAT.

u	 	Sprawdź,	czy	posiadany	klimatyzator	ma	funkcję	grzania	Heat.
u	 	Sprawdź,	czy	używany	pilot	nie	jest	przeznaczony	do	modelu	bez	funkcji	grzania	Heat.

Z	jednostki	wewnętrznej	nie	
wydostaje	się	zimne	(ciepłe)		
powietrze.

u	 	Sprawdź,	czy	ustawiona	temperatura	jest	wyższa	(niższa)	od	zmierzonej	w	pomieszczeniu.
u	 	Sprawdź,	czy	jest	wybrany	tryb	wentylacji	Fan.	Wybierz	jeden	z	trybów	chłodzenia,	grzania,	

automatyczny	lub	odwilżania	(Cool,	Heat,	Auto	lub	Dry).
u	 	Sprawdź,	czy	filtr	powietrza	nie	jest	zatkany	lub	zabrudzony.	Regularnie	czyść	filtr	powietrza.
u	 	Sprawdź,	czy	pokrywa	przednia	jednostki	wewnętrznej	nie	jest	zasłonięta	i	przed	nią	nie	

ma	żadnych	przeszkód.	Zdejmij	zasłaniające	przedmioty	i	usuń	ewentualne	przeszkody.
u	 	Sprawdź,	czy	klimatyzator	nie	jest	zainstalowany	w	miejscu	bezpośredniej	operacji	

słonecznej.
u	 	Sprawdź	możliwe	otwarcie	okien	i	drzwi.
u	 	Sprawdź,	czy	klimatyzator	nie	został	przed	chwilą	włączony.	Do	rozpoczęcia	chłodzenia	lub	

grzania	pomieszczenia	odczekaj	około	3	minut.
u	 Sprawdź	długość	podłączenia	rury	odprowadzania	wilgoci.

Nie	można	zmieniać	prędkości	pracy	
wentylatora.

u	 	W	trybie	automatycznym	lub	odwilżania	(Auto	lub	Dry)	szybkość	pracy	wentylatora	jest	
ustawiana	automatycznie.

Nie	działa	pilot	zdalnego	sterowania. u	 	Sprawdź	baterie	w	pilocie.	Wymień,	jeżeli	są	zużyte.
u	 	Sprawdź,	czy	czujnik	sterowania	podczerwienią	nie	jest	zasłonięty.
u	 	Sprawdź,	czy	jednostka	wewnętrzna	nie	jest	silnie	oświetlona.

Nie	działa	Timer	urządzenia. u	 	Sprawdź,	czy	po	wyborze	czasu	timera	wcisnąłeś	przycisk	 	.

Nieprzyjemny	zapach	pojawia	się	
podczas	pracy	klimatyzatora.

u	 	Sprawdź,	czy	klimatyzator	nie	znajduje	się	w	otoczeniu	zadymionym		
lub	z	obecnością	nieprzyjemnego	zapachu.	Przewietrz	pomieszczenie	lub	włącz	tryb	
wentylacji	Fan	przez	1	~	�	godziny.

Wskaźnik	jednostki	wewnętrznej	
miga.

u	 	Wciśnij	przycisk	 	,	aby	ponownie	włączyć	klimatyzator.		
Odłącz	bezpiecznik	układu	zasilania	i	podłącz	ponownie.

Dziwne	dźwięki	słyszalne	podczas	
pracy	klimatyzatora.

u	 	Dźwięki	powstają	w	klimatyzatorze	z	powodu	przemieszczania	się	gazu	chłodniczego		
w	zależności	od	trybu	pracy	urządzenia.

u	 	Po	wciśnięciu	przycisku	 	może	być	słyszalny	hałas	pracy	kierownic	nawiewu	powietrza.

Powstawanie	skroplin	wody		
w	części	podłączeniowej	z	jednostką	
zewnętrzną.

u	 	Z	powodu	różnicy	temperatur	powstającej	podczas	pracy	klimatyzatora	może	pojawiać	
się	skraplanie	wody.



Kraj Centrum Obsługi Klienta Witryna sieci web
BELGIUM 0�	�01	�418 www.samsung.com/be
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SPAIN �0�	10	11	30 www.samsung.com/es
SWEDEN 08	585	367	87 www.samsung.com/se
U.K 0870	SAMSUNG	(7�67846) www.samsung.com/uk
Ireland 0818	717	100 www.samsung.com/uk

Skontaktuj się z  SAMSUNG WORLD WIDE
Jeżeli	masz	jakiekolwiek	komentarze	lub	pytanie	dotyczące	produktów	Samsung,	prosimy	o	kontakt	z	centrum	obsługi	klienta	SAMSUNG.


