
Proszę przeczytać tę instrukcję przed użyciem klimatyzatora
oraz przechowywać ją w łatwo dostępnym miejscu. System
jest napełniony czynnikiem R32.
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 To urządzenie zawiera lampę UV-C.

Przeczytaj instrukcje konserwacji przed otwarciem urządzenia.
Podrażnienie oczu lub skóry może wynikać z narażenia na górny wlot powietrza i wewnętrzną 
część. Podczas wyjmowania i umieszczania filtra powietrza w celu konserwacji, należy upewnić 
się, że zasilanie jest odłączone przed zbliżeniem się do produktu.
Nie należy usuwać barier UV-C oznaczonych symbolem zagrożenia promieniowaniem 
ultrafioletowym. Nie wolno używać urządzeń, które są ewidentnie uszkodzone.
Nie używaj lamp UV-C poza urządzeniem.
Przed wymianą, czyszczeniem lub inną konserwacją lampy UV-C urządzenie należy odłączyć od 
zasilania. Typ lampy UV-C to 0011012908.
Panele przednie noszące symbol zagrożenia promieniowaniem ultrafioletowym, które są 
narażone na promieniowanie UV-C, są wyposażone w przełącznik Halla, który przerywa 
zasilanie lamp UV-C dla Twojego bezpieczeństwa. Nie należy przejeżdżać nad przełącznikiem 
magnesem lub innym podobnym materiałem.
Przed otwarciem przednich paneli noszących symbol zagrożenia promieniowaniem 
ultrafioletowym w celu przeprowadzenia konserwacji przez użytkownika, zaleca się odłączenie 
zasilania.
Jeśli lampa UV-C jest uszkodzona, musi zostać wymieniona przez producenta, jego 
przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia. 
Niezamierzone użytkowanie urządzenia lub uszkodzenie obudowy może skutkować ucieczką 
niebezpiecznego promieniowania UV-C. Promieniowanie UV-C może, nawet w małych dawkach, 
powodować uszkodzenia oczu i skóry.
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Opis funkcji Wi-Fi

Schemat architektury systemu

Sterowanie

Potrzebujesz telefonu komórkowego typu Smartfon i routera Wi-Fi.
Telefon komórkowy musi mieć zainstalowany system IOS lub Android.

System IOS
wymaga wersji IOS9.0 lub 
wyższej  

System Android
wymaga wersji Android 5.0 lub 
wyższej  

Sposób konfiguracji
Zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać APLIKACJĘ 
„hOn”. 
Inne opcje pobierania: Znajdź APLIKACJĘ „hOn”:

Sterowanie

Zapytania

Serwis

Interakcja

Przypomnienia

Usługa w 
chmurze

• App Store (IOS)
• Google Play (Android)

• Huawei AppGallery (Android)

Gdy już pobierzesz aplikację, zarejestruj się, podłącz klimatyzator i skorzystaj z funkcji

hOn do zarządzania urządzeniem. Więcej informacji na temat rejestracji, podłączania

urządzenia i innych operacji oraz instrukcję znajdziesz na stronie www.haier-ac.pl
w materiałach do pobrania.
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ilustracji. 

WYLOT 
WLOT 

RURY ŁĄCZĄCE I PRZEWODY
ELEKTRYCZNE

Pilot

1. Przycisk  ECO SENSOR 
2. Przycisk DRY
           Osuszanie
3. Przycisk COOL
           Chłodzenie
4. Przycisk TEMP
do zmiany ustawienia temperatury

5. Przycisk
ON/OFF( ) 

6. 
funkcji

7. Ekran trybu
8. Ekran WIFI i ZEGAR

(CLOCK) 
9. Ekran TEMP
10.
11.

12.

Ekran FAN SPEED 
(OBROTY 
WENTYLATORA) 
Ekran SWING 

13. Ekran TIMER ON
ekran TIMER OFF
ekran CLOCK

14. Przycisk FAN 
(WENTYLATOR)

15. Przycisk QUIET 
(CICHA PRACA) 

16. Przycisk HEAT 
(OGRZEWANIE)

17. Przycisk   SELF CLEAN 

"UWAGA: 
a. 
b. 

Filtr powietrza 
(wbudowany) 

Kontrolka 
bezpieczeństwa

Wlot Wyświetlacz
(wewnątrz)

Panel

Wylot

Żaluzja pozioma
(regulacja nawiewu powietrza góra-dół

Żaluzje
pionowe (regulacja 
nawiewu powietrza 
na boki prawo-lewo) 

Odbiornik sygnału pilota
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TIMER

3

2

ECO SENSOR

 SELF
CLEAN
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Wyświetlacz temperatury 
pomieszczenia

Wyświetlacz:

Wskaźnik trybu pracy

Wi-Fi

WĄŻ ODPROWADZAJĄCY 
SKROPLINY



Obsługa 

18. Przycisk TIMER
19. Przycisk CLOCK
20. 

21. Przycisk HEALTH
22. Przycisk SMART
23. Przycisk SWING

24. Przycisk SWING
25. Przycisk

SLEEP

26.

27.

Przycisk HEALTH
AIRFLOW (ZDROWY
NADMUCH)
Przycisk LIGHT

28. Przycisk CODE A-B

29. Przycisk (APPLY)
ZASTOSUJ
Przycisk ustawienia
specjalnego ogrzewania
10°C: utrzymanie
ogrzewania 10 stopni.

30. 

Przycisk  SMART 

Uwaga: 

Ustawienie Zegara (CLOCK)

Uwaga: 

Wskazówka: 
Przy 

1.

19

20

21

22

23 24

25

26

27

28

29

30
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FAN MODE

SMART

10℃

FAN MODE

SMART

10℃
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Jednoczesne naciśnięcie przycisku HEALTH oraz HEALTH 
AIRFLOW blokuje lub anuluje funkcję blokowania.



Obsługa 
Tryb QUIET (Cicha praca)

Funkcja dobrze się sprawdza, kiedy potrzebna jest cisza.

     Tryb COOL (Chłodzenie), HEAT 
(Grzanie) i DRY (Osuszanie) 

1. W trybie DRY, kiedy temperatura w pomieszczeniu

ustawienia obrotów wentylatora. 
2. 

uruchomieniu ON/OFF i 

POWER

SMART

TIMER

ECO SENSOR

 SELF
CLEAN

QUIETQUIET

TIMER

ECO SENSOR

 SELF
CLEAN

4

Po każdym naciśnięciu wyświetla się
Klimatyzator rozpoczyna cichą pracę. Kolejne naciśnięcie
przycisku powoduje, że ikonka zniknie i tryb zostanie wyłączony.



Obsługa 

PO
L

SK
I 

FAN SPEED
zmiany w obrotach: 

wentylatora. 

POWER

POWER

SMART

SMART

1

1

TIMER

ECO SENSOR

 SELF
CLEAN

TIMER

ECO SENSOR

 SELF
CLEAN

ECO SENSOR

ECO SENSOR 
Przyciśnij przycisk ECO SENSOR kilkukrotnie, by 
wybrać pożądaną opcję.

anuluj

UWAGA:
Czujnik ruchu służy wykrywaniu zmian w falach 
podczerwonych emitowanych przez ludzkie ciało. 
W następujących okolicznościach odczyty 
czujnika mogą być zaburzone:

Jeśli osoba znajduje się w punkcie przecięcia dwóch lub  
trzech strumieni nawiewanego powietrza, powietrze będzie 
nawiewane do dwóch obszarów kolejno lub przewiewane 
automatycznie. 

1. Wysoka temperatura w pomieszczeniu, gdy
temperatura otoczenia jest bliska temperatury ciała.
2. Zbyt grube ubranie.
3. Szybkość ruchów przekraczająca zakres czujnika.
4. Ruchy zwierząt lub przedmiotów (np. zasłon)
spowodowane podmuchami wiatru.
5. Nadmuch skierowany w prawo.
6.Obiekty poruszające się poza zasięgiem czujnika.
7. Jednostka zamontowana zbyt blisko od ściany.
8. Bezpośrednie silne światło słoneczne.
9. Klimatyzator działa w pomieszczeniu, w którym
temperatura otoczenia ulega gwałtownym zmianom.

Inteligentny czujnik 
automatycznie wykrywa Twoją 
obecność i dostosowuje przepływ 
powietrza w zależności od 
ustawień. Gwarantuje, że strumień 
powietrza podąży za Tobą 
w „Trybie podążania” i będzie Cię 
unikał w „Trybie unikania”. 
Czujnik Eco może automatycznie 
zidentyfikować obecność 
człowieka, aby zwiększyć 
efektywność energetyczną. 
Klimatyzator przełączy się w tryb 
Eco po 20 minutach, gdy nikogo 
nie będzie w pokoju.
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Obsługa

Tryb HEALTH AIRFLOW 

powietrza 

Uwaga: 

owo, to 

ON/OFF 

Uwaga: 
1. Po ustawieniu funkcji zdrowego nadmuchu, zostanie ustalone

2. . 

3. . 
4. 

5. 
warunków. 

Tryb HEALTH AIRFLOW

FAN MODE

Tryb SELF CLEAN

Opis funkcji: służy oczyszczeniu parownika.
◆Start i stop: Należy przycisnąć przycisk SELF CLEAN.
Napis „CL” wyświetli się na panelu jednostki wewnętrznej
oraz na pilocie. Maksymalny czas trwania nie przekracza 21
minut. Funkcja wyłączy się automatycznie z dwukrotnym
sygnałem, następnie jednostka powróci do normalnego
trybu. Podczas działania funkcji
SELF CLEAN, wielokrotne przyciskanie przycisku nie
przyniesie rezultatu. Aby wyłączyć funkcję należy
przycisnąć przycisk ON/OFF lub przełączyć na inny tryb.

Uwaga
1. Funkcja nie działa w trybie TIMER/SLEEP.
2. W czasie działania tej funkcji strumień powietrza
zmniejsza się, ochładza lub całkowicie zanika.
3. Wydawanie przez jednostkę dźwięków przypominających
reakcję na wysoką lub niską temperaturę jest normalne.
4. Czas wyświetlania napisu „CL” na pilocie może się różnić
od wyświetlania na jednostce.
5. W przypadku ujemnej temperatury zewnętrznej podczas
działania funkcji może pojawić się kod błędu „F25”,
stanowiącego standardowe zabezpieczenie. Należy odłączyć
zasilanie i uruchomić ponownie po upływie 10 sekund.
6. Optymalne warunki do zastosowania funkcji: temperatura
20℃-27℃ oraz wilgotność 35％-60% w pomieszczeniu, 
25℃-38℃ na zewnątrz.
7. Zamarzanie jest utrudnione przy niskiej wilgotności
powietrza (< 20%). Przy wysokiej wilgotności powietrza (> 
70%) kondensacja wody może wzrosnąć, przez co powstaje 
mniej szronu.

FAN MODE

TIMER

10℃

SMART

6
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PO
L

SK
I 

Tryb SWING 

pozycji dolnej, w trybie COOL lub DRY
kondensat. 

COOL, lepiej 

Tryb TIMER 
Przed 

Po ustawieni APPLY w celu 
potwierdzenia, a napis albo 

FAN MODE

FAN MODE

FAN MODE

TIMER

SMART

10℃

FAN MODE

TIMER

10℃

SMART
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Obsługa 
Tryb SLEEP 

SLEEP.

2. W trybie OGRZEWANIA
SLEEP

mieszczeniu 

3. W trybie SMART

automatycznego wyboru trybu pracy. 
4. 

czasu trwania tego trybu. Ustawienie 

zresetuje TIMER, to funkcja czuwania zostanie anulowana; 

zostanie anulowany. 

Funkcja przywrócenia funkcji po awarii zasilania 
Przy pierwszym 

FAN MODE
FAN MODE

TIMER

10℃

SMART
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Obsługa 
Tryb FAN MODE Tryb SMART 

FAN
MODE

Tryb wentylatora: domyślna niska 
prędkość wentylatora, tryb 
wentylatora , ustawiona temperatura 
nie wyświetla się, temperatura na 
wyświetlaczu jednostki wewnętrznej 
wynosi 24 ℃.

FAN MODE

TIMER

10℃

SMART

FAN MODE

TIMER

10℃

SMART

 Tryb 56°C STERI CLEAN

Funkcją Steri Clean 56°C można sterować za pomocą 
aplikacji hOn.
I etap: SELF CLEAN w celu usunięcia zanieczyszczeń 
(zamraża parownik wilgocią zawartą w powietrzu i usuwa 
brud podczas topnienia. Hydrofilowa powłoka aluminiowa 
z mniejszym kątem (ɑ≈5°) pomaga zwiększyć wydajność 
odprowadzania wody).
II etap: sterylizacja w wysokiej temperaturze 56℃ 
(wykorzystuje inteligentne monitorowanie temperatury 
i technologię kontroli częstotliwości w celu dostosowania 
pracy sprężarki, dzięki czemu utrzymujemy wysoką 
temperaturę parownika przez ponad 30 minut, aby zabić 
bakterie i wirusy wewnątrz klimatyzatora).
III etap: Szybkie chłodzenie parownika w celu zwiększenia 
wydajności sterylizacji. Powierzchnia pokryta jest 
nanocząsteczkami srebra, których skuteczność antybakteryjna 
sięga 99%.
Uwaga:

1. Cały proces trwa 60-80 minut.
2. Gorące powietrze może wydostawać się podczas procesu,
w momencie kiedy parownik podgrzewany jest do 56 stopni
Celsjusza.
3. Funkcja może powodować zmiany temperatur powietrza
w pomieszczeniu.
4.Gdy temperatura na zewnątrz przekracza 36 stopni
Celsjusza, funkcja nie będzie działać. Zamiast tego włączy
się funkcja SELF CLEAN.

9

Jeden klawisz zapewnia komfort 
w pomieszczeniu. Klimatyzator 
porównuje temperaturę oraz wilgoć 
wewnątrz pomieszczenia 
i odpowiednio reguluje pracę.



Obsługa 

E
ng

lis
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Tryb HEALTH 

przycisk 
HEALTH 

Dwa naciśnięcia przycisku 
wyłączą funkcję.

ON/OFF i eksploatacja próbna 
ON/OFF: 

automatycznie, w trybie awaryjnym. 
Po 

Tempera
ura 

pokojowa

Temperat
ura 

projekto
wa 

Tryb 
time

ra 

Obroty 
wentylat

ora 

Tryb 

nia 

24 °C 24 No AUTO COOL 

24 24 No AUTO HEAT

Nie 

Eksploatacja próbna: 

awaryjnego jest taki sam. 

eksploatacji próbnej, w 
przypadku gdy temp. 

eksploatacji. 

pracy próbnej przez ponad 5 

Instalacja baterii 

Pi

Pi Pi
Funkcja Sterylizacji UVC: wykorzystuje pasmo C 
z najskuteczniejszym efektem sterylizacji 
w promieniowaniu ultrafioletowym, aby usunąć szkodliwe 
mikroorganizmy, takie jak bakterie w powietrzu i sprawić, 
że powietrze będzie zdrowe.

  Uwaga:
1. Zaleca się włączenie funkcji Sterylizacji UVC na 1-2
godziny w ciągu jednego dnia, dłuższy czas wpłynie na
żywotność lampy UVC.
2. Nie patrz bezpośrednio na lampę UVC ani nie dotykaj
jej ręką, gdy włączona jest funkcja. Przed otwarciem
panelu należy wyłączyć funkcję sterylizacji.
3. Po włączeniu funkcji sterylizacji w pobliżu wlotu
klimatyzacji może pojawić się zabarwione niebieskie
światło.
4. Dopiero po uruchomieniu wentylatora wewnętrznego
i włączeniu funkcji zdrowia lampa UVC będzie się
świecić.

FAN MODE

TIMER

10℃

SMART

10

Wysunąć klapkę;

Umieścić 2 baterie AAA (R-03) jak 
na ilustracji. Należy upewnić się, że 
baterie są umieszczone prawidłowo 
względem ładunku „+”/„-”;

Włożyć baterie i wsunąć osłonkę.



CE
Wszystkie produkty s zgodne z nast puj cymi przepisami europejskimi:

RoHS
Te produkty spe niaj wymogi Dyrektywy 2011/65/EU Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia stosowania niektórych
niebezpiecznych substancji w sprz cie elektrycznym i elektronicznym
(Dyrektywa RoHS).

WEEE
Zgodnie z postanowieniami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2012/19/UE, niniejszym informujemy u ytkowników o wymogu utylizacji
zu ytego sprz tu elektrycznego i elektronicznego.

WYMOGI DOTYCZ CE USUWANIA ODPADÓW:
Na produkcie znajduje si ten symbol. Oznacza to, e
urz dzenie elektryczne i elektroniczne nie powinny
by wrzucane do pojemnika wraz z niesegregowanymi
odpadami z gospodarstwa domowego.
Nie nale y próbowa samodzielnie demontowa
systemu: demonta systemu klimatyzacyjnego,
odzyskiwanie czynnika ch odniczego, oleju lub innych
cz ci, mo e by wykonany wy cznie przez

wykwalifikowany personel, zgodnie z odpowiednimi lokalnymi i krajowymi
przepisami prawnymi. W celu serwisowania, demonta u i utylizacji
klimatyzatorów nale y u y specjalistycznego sprz tu. Zapewniaj c
prawid ow utylizacj urz dzenia, u ytkownicy przyczyniaj si do
ograniczenia ryzyka wyst pienia potencjalnych zagro e dla rodowiska i
ludzkiego zdrowia.
Aby uzyska wi cej informacji, nale y skontaktowa si z instalatorem lub
organami w adz lokalnych. Baterie znajduj ce si w pilocie nale y usun i

Zawiera fluorowane gazy cieplarniane

Klimat: T1 Napi cie: 230V

R32

utylizowa oddzielnie, zgodnie z odpowiednimi lokalnymi i krajowymi 
przepisami prawnymi.

Wi-Fi

- 2014/53/EU(RED)
- 2014/517/EU(F-GAS)
- 2009/125/EC(ENERGY)
- 2010/30/EU(ENERGY)
- 2006/1907/EC(REACH)

- maksymalna moc transmisji bezprzewodowej (20dBm)
- zakres częstotliwości transmisji bezprzewodowej
(2400-2483,5 GHz)

ZGODNOŚĆ MODELI Z NORMAMI 
UNII EUROPEJSKIEJ

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE 
CZYNNIKA CHŁODNICZEGO
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To urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane.
Nie należy uwalniać czynnika do atmosfery. Rodzaj czynnika chłodniczego: 
R32
GWP* = 675
GWP = potencjał tworzenia efektu cieplarnianego
Należy wypełnić niezmywalnym tuszem

1 dzenie
2

fabrycznie nape nione urz
dodatkowa ilo czynnika dodana podczas instalowania klimatyzatora

nale y przylepi w
1+2 ca kowite nape nienie uk adu

na etykiecie czynnika do czonej do produktu. Etykiet
bliskiej odleg o ci od zasilania produktu (np.: wewn trz os ony zaworu
odcinaj cego).
A zawiera fluorowane gazy cieplarniane
B fabryczne nape nienie czynnikiem ch odniczym: zob. tabliczka
znamionowa urz dzenia
C dodatkowa ilo czynnika dodana podczas instalowania klimatyzatora
D ca kowite nape nienie klimatyzatora
E jednostka zewn trzna
F butla z czynnikiem i przewód do nape niania



Montaż jednostki wewnętrznej

Narzędzia konieczne do montażu

Wkr tarka Klucz dynamometryczny
Obc )mm62,mm22,mm71(ig
Brzeszczot do metalu Obcinak do rur
Wiert o ze widrem rdzeniowym Obcinak do rur
Klucz szcz kowy jednostronny Narz dzie do rozszerzania rur

(17, 19 i 26 mm) Nó
Wykrywacz wycieku gazu lub Miarka

roztwór myd a w wodzie Rozwiertak

Wybór miejsca do montażu

Miejsce odporne i wytrzyma e, bez wibracji, gdzie korpus urz dzenia b dzie
odpowiednio wsparty.

Miejsce z daleka od róde ciep a lub pary, gdzie otwory wylotowe i wlotowe
nie b d blokowane.

Miejsce atwe w osuszaniu, gdzie rury b dzie mo na pod czy do jednostki
zewn trznej.

Miejsce, gdzie powietrze mo na rozprowadza po ca o ci pomieszczenia.
Miejsce, gdzie niedaleko znajduje si ród o pr du z odpowiedni

przestrzeni wokó .
Miejsce w odleg o ci 1m od odbiorników telewizyjnych, radiowych, urz dze

bezprzewodowych i wietlówek.
W sytuacji zamontowania pilota do ciany miejsce, gdzie jednostka

wewn trzna b dzie odbiera sygna y z pilota, gdy pal si wietlówki.

Źródło prądu

Przed pod czeniem urz dzenia do ród a pr du nale y sprawdzi napi cie.
Napi cie pr du musi odpowiada informacjom na tabliczce.
Wymagany wy czny obwód oddzia owy zasilania.
Zasilanie powinno znajdowa si w takiej odleg o ci, aby si ga do niego

kabel. Zabrania si wyd u a kabel tn c go na kawa ki.

Rysunek montażu jednostki wewnętrznej

powy ej 15 cm

powy ej 10 cm

powy ej 10 cm

Należy zwrócić uwagę na 
unoszenie się przewodu 
odpływowego

Odleg o mi dzy jednostk wewn trzn a pod og powinna wynosi co najmniej 2 m. Powy sze rysunki zamieszczono jedynie informacyjnie

mog one nie odpowiada w pe ni zakupionemu modelowi produktu.

W przypadku korzystania z rury odpływowej po lewej stronie, upewnij się, że otwór nie jest zablokowany.
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Montaż jednostki wewnętrznej

1 Mocowanie p yty monta owej i pozycja otworu w cianie

Gdy najpierw zamocowano p yt monta ow

1. Przeprowadzi odpowiednie poziomowanie p yty montuj cej do
zamocowania do ciany w oparciu o s siaduj ce kolumny lub nadpro a, a
nast pnie zamocowa p yt tymczasowo jednym stalowym gwo dziem.
2. Upewni si ponownie co do odpowiedniego wypoziomowania p yty
zawieszaj c link z odwa nikiem z rodka p yty, a nast pnie zamocowa
dobrze p yt do czonymi gwo dziami stalowymi.
3. Znale lokalizacj otworu A/C za pomoc miarki.

Gdy p yt monta ow zamocowano do bocznej belki i nadpro a

Zamocowa do belki bocznej i nadpro a szyn mocowa , niedo czon do
zestawu, a nast pnie dokr p yt do szyny.

Aby odnale pozycj otworu A, nale y zapozna si z sekcj powy ej.

2 Wykonanie otworu w cianie i dopasowanie os ony ma otwór
rury

Zrobi otwór o rednicy 60 mm, lekko opadaj cy do zewn trz ciany.
Zamocowa os on otworu rury i zaszpachlowa po monta u

Grubo ciany

(Przekrój otworu w cianie) Rura do ruroci gu

3 Instalacja jednostki wewn trznej

Rysunek rury

[ Ruroci g do ty u ]
Poci gn rur i w odp ywowy, a nast pnie przymocowa je za pomoc

ta my.

W przypadku lewostronnego monta u ruroci gu z ukierunkowaniem do ty u,
nale y wygi rury zgodnie z kierunkiem po o enia ruroci gu do oznaczenia w
postaci otworu dla monta u lewostronnego, co jest zaznaczone na materiale
izolacyjnym.
1. W odp ywowy umie ci w szczelinie materia u izolacyjnego jednostki
wewn trznej.
2. Umie ci wewn trzno/zewn trzny kabel elektryczny z tylnej strony jednostki
wewn trznej i wyci gn go z przodu, a nast pnie pod czy .
3. Przód uszczelki ko nierzowej posmarowa warstw oleju ch odniczego i
po czy rury.
Miejsce czenia cis e okry materia em izolacyjnym i dobrze umocowa za
pomoc ta my klej cej.

Wewn trzno/zewn trzny kabel elektryczny i w odprowadzaj cy skropliny
musz by po czone z instalacj ch odnicz za pomoc ta my ochronnej.
[ Ruroci g ustawiony w innym kierunku ]

Za pomoc obc gów odci za lepk odpowiedni dla wybranego typu
monta u, a nast pnie wygi rury zgodnie z kierunkiem po o enia ruroci gu
do oznaczenia w postaci otworu ciennego. Podczas wyginania nale y
uwa a , eby nie po ama rur.

Najpierw pod czy wewn trzno/zewn trzny kabel elektryczny, a nast pnie
wyci gn pod czony do izolacji, a zw aszcza cz pod czenia.

Mocowanie korpusu jednostki wewn trznej

Zawiesi pewnie jednostk wewn trzn na
górnych wyci ciach p yty monta owej. Porusza
korpusem urz dzenia w obie strony, aby sprawdzi
jego bezpieczne zamocowanie.

Aby zamocowa korpus na p ycie monta owej,
urz dzenie nale y podnie od spodu na ukos, a
nast pnie umie ci je w pozycji poziomej.

Zdejmowanie korpusu jednostki wewn trznej

Aby zdj jednostk wewn trzn , nale y r kami unie korpus, aby zszed z
zaczepu, a nast pnie podnie od spodu i wysun na zewn trz, a do
momentu zdj cia go z p yty monta owej.

zaczep p yta monta owa

4 Pod czenie wewn trzno/zewn trznego kabla elektrycznego

Usuwanie os ony z przewodu

Usun os on z przy cza po w prawym dolnym rogu jednostki wewn trznej,
a nast pnie zdj os on przewodu, odkr caj c ruby.

Otwór w cianie

Strona wewn trzna Strona zewn trzna

p yta monta owa

Ø60mm

A=170mm C=130mm
B=Ø60mm

D=47mm

A=222mm C=165mm B=Ø60mm

B=Ø60mm

B=Ø60mm

D=41.5mm
D=41.5mm

A=218mm C=151mm
B=Ø60mmB=Ø60mm

D=38.5mm D=38.5mm

9K/12K/15K

18K

24K

D=47mm

(20/25/35/42F)

(50F)

(71F)



Pod czenie kabla po zamontowaniu jednostki
wewn trznej

1. Z zewn trznej strony pomieszczenia umie ci kabel po lewej stronie otworu
w cianie, w którym ju znajduje si rura.
2. Wyci gn kabel z przodu i pod czy go, tworz c p tl .

Pod czenie kabla przed zamontowaniem jednostki
wewn trznej

Umie ci kabel z tylnej strony jednostki, a nast pnie przeci gn cdo przodu.
Poluzowa ruby i umie ci ca kowicie ko cówki kabla w skrzynce przy cza,

a nast pnie przykr ci ruby.
Lekko poci gn kabel, aby si upewni , cze zosta w a ciwie umieszczony i
przykr cony.
Po pod czeniu nie wolno zapomnie o umocowaniu pod czonego kabla za
pomoc os ony izolacyjnej.

Jednostka

wewn trzna

Do jednostki zewn trznej

Uwaga:
Podczas pod czania kabla nale y dok adnie upewni si co do numeru
przy cza w jednostce wewn trznej i zewn trznej. Je eli okablowanie nie jest
w a ciwe, nie mo na przeprowadzi odpowiednich czynno ci, gdy mo e to
skutkowa uszkodzeniem.

Pod czenie przewodów  4G 1,0 mm 2

1. Je eli przewód zasilaj cy jest uszkodzony, musi zosta wymieniony przez
producenta. autoryzowany serwis lub wykwalifikowan osob . Typ przewodu

cz cego:H07RN- F.
2.W przepadku uszkodzenia si bezpiecznika, nale y wymieni go innym typu
T.3.15A/250VAC do zastosowa wewn trznych. akapit 3.Metoda
okablowania powinna b zgodna z miejscowymi normami.
4. Po instalacji wtyczka zasilania powinna by atwo dost pna.
5. Wy cznik powinien przy czony do sta ej instalacji elektrycznej. Powinien
by zastosowany prze cznik pe nobiegunowy, a odleg o mi dzy dwoma
kontaktami nie mo e by mniejsza ni 3 mm.

5 Instalacja ród a zasilania
ród o zasilania musi by u ywane wy cznie do klimatyzatora.

W przypadku zamontowania klimatyzatora w wilgotnym miejscu, nale y
zainstalowa wy cznik pr du up ywowego.

W przypadku innych miejsc nale y u y wy cznik automatyczny, najdalej
jak to mo liwe.

6 Ci cie i poszerzanie rur

Rury nale y ci obcinakiem do rur i usun pozosta o ci.
Po zastosowaniu ruby rozszerzaj cej, rozszerzanie rur nast puje

samoczynnie.
Narz dzie do 
rozszerzania rur Konwencjonalne narz dzia rozszerzaj ce

Typu ciskowego Typu ciskowego
(sztywne)

Nakr tki skrzyde kowe
(imperialne)

A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,5~2,0mm

Prawid owy Nieprawid owy

Nachylony Uszkodzony ko nierz P kni cie Cz ciowy Zbyt rozchylony

na zewn trz

7 Odp yw

W odprowadzaj cy skropliny powinien tworzy lekk pochy o ku do owi.
Nie nale y wykonywa odp ywu w sposób pokazany na poni szych

rysunkach.

Nale y wla wod do kratki ciekowej jednostki wewn trznej i upewni si ,
e odp yw wody odbywa si na zewn trz.

W przypadku, gdy za czony w odprowadzaj cy skropliny jest w
pomieszczeniu, nale y zastosowa na ca o materia izolacyjny.

8 Odp yw

Oznaczenie
kodu

Opis usterki Analiza i diagnoza

E1 Awaria czujnika
temperatury pokojowej

Uszkodzone po czenie z cza;
Uszkodzony czujnik;
Uszkodzona PCB;

E2
Awaria czujnika wymiany
ciep a

E4
Wewn trzna awaria
EEPROM

Uszkodzone dane EEPROM;
Uszkodzony EEPROM;
Uszkodzona PCB;

E7
B d komunikacji mi dzy
jednostk wewn trzn a
zewn trzn

B d transmisji sygna u mi dzy
jednostk wewn trzn a
zewn trzn z powodu usterki
okablowania; Uszkodzony PCB;

E14
Awaria silnika
wentylatora
wewn trznego

Zatrzymanie dzia ania z powodu
uszkodzenia okablowania
wewn trz silnika wentylatora;
Zatrzymanie dzia ania z powodu
uszkodzenia przewodów w
silniku wentylatora; B d z
powodu uszkodzonego PCB
jednostki wewn trznej;

9 Sprawdzenie instalacji i testowanie dzia ania

Po zainstalowaniu urz dzenia nale y wyt umaczy u ytkownikowi obs ug
urz dzenia poprzez t instrukcj .

Sprawdzi nast puj ce elementy, testuj c dzia anie urz dzenia

W kratki nale y wpisa znaczek
Wyciek gazu z miejsca z czenia rur?
Izolacja cieplna na z czeniach rur?
Czy z cza okablowania urz dzenia wewn trznego i zewn trznego s

dok adnie pod czone do listwy?
Czy okablowanie cz ce jednostk wewn trzn i zewn trzn jest stabilnie

umocowane?
Czy odprowadzanie cieczy odbywa si bezpiecznie na zewn trz?
Czy przewód uziemienia jest bezpiecznie pod czony?
Czy jednostka wewn trzna jest bezpiecznie przymocowana?
Czy napi cie ród a zasilania stosuje si do przepisów?
Czy wyst puje jaki ha as? Czy lampa wieci normalnie?
Czy ch odzenie i ogrzewanie (je eli w czona jest pompa ciep a) dzia aj

normalnie?
Czy regulator temperatury pokojowej dzia a normalnie?

Przebijak skrzyde kowy
1.Uci rur 2.Usun pozosta o ci

3.Umie ci wkr t ko nierzowy
4. Rozszerzona rura

W po owie zbyt
wysoko po o ony.

Koniec jest
zanurzony w
wodzie.

Powsta y

Mniej ni 5 cm

Odleg o od pod o a
jest zbyt ma a.

Nieprzyjemny zapach z
kratki ciekowej.

14



Użytkowanie i konserwacja

W a ciwe u ytkowanie klimatyzatora

Nastawianie odpowiedniej
temperatury w pomieszczeniu

Swobodny dop yw i wylot powietrza

Dzia anie przy zamkni tych
oknach i drzwiach

Efektywne wykorzystanie funkcji
pracy zegarowej

Wy czenie zasilania na czas
d u szego nieu ywania
klimatyzatora

Efektywne ustawianie kierownic
powietrza

Wymiana wk adów filtra powietrza

Czyszczenie filtra powietrza
1. Częściowo unieść panel

2. Otworzyć panel ręką i podeprzeć go uchwytem
3. Wyjąć filtr
4. Wyczyść filtr
5. Zamocować filtr
6. Wyjąć uchwyt i zamknąć panel

7. Zamknąć panel

Pilot 

Nie używać wody i przetrzeć 
suchą ścierką. Nie używać płynów 
do mycia ani środków 
chemicznych.

Obudowa

Przetrze
mi kk i
such cierk . Plamy usuwa
naturalnie dzia aj cym
detergentem rozpuszczonym
w wodzie. Przed wytarciem,
cierk wykr ci i zetrze

detergent wilgotn cierk .

Nie u ywa nast puj cych rodków czyszcz cych:

4. Zamontowa filtr standardowy
(konieczne)

UWAGA!
Bia a strona filtra fotokatalicznego powinna by zwrócona na zewn trz,
a czarna ku urz dzeniu. Z kolei zielona strona filtra antybakteryjnego
powinna by zwrócona na zewn trz, za bia a do wewn trz jednostki,

5. Zamkn os on wlotu powietrza.

UWAGA:
Filtr fotokataliczny zostanie na wietlony w okre lonym czasie. W

typowych warunkach nast puje to co 6 miesi cy.
Filtr antybakteryjny mo e dzia a przez d ugi czas i nie ma potrzeby

wymieniania go. Nale y jednak co pewien czas usuwa z niego kurz
odkurzaczem lub strz saj c go, w przeciwnym razie pogorszy si
skuteczno filtra.

Nieu ywany filtr antybakteryjny nale y przechowywa w ch odnym
i suchym miejscu, chroni c go przed nas onecznieniem, w przeciwnym
razie zmniejsz si jego w a ciwo ci antyseptyczne.

Odpowiednia

temperatura

Podczas
ch odzenia chroni
pomieszczenie
przed
bezpo rednim
dost pem promieni
s o ca

1. Otworzy os on wlotu
powietrza

2. Zdemontowa filtr standardowy
Lekko unie rodek filtra ponad
ogranicznik i wysun filtr w dó .

Usun stary wk ad filtra

3. Za o y nowy filtr
Nowe wk ady filtracyjne umie ci
na prawej i lewej ramce filtra.

Benzyna - rozpuszczalnik
mo e uszkodzi obudow
urz dzenia.

Gor ca woda powy ej 40OC
(104OF) mo e spowodowa
odbarwienia i odkszta cenia.

Raz na dwa
tygodnie

Dłużej nacisnąć przycisk SMART, a wtedy 
panel automatycznie się obniży i zamknie. 

Nacisnąć przycisk SMART na 5s żeby 
częściowo unieść panel
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ABSOLUTNIE
KONIECZNE

Środki ostrożności

UWAGA
Monta urz dzenia nale y zleci sprzedawcy lub serwisowi. Zabrania si samodzielnego monta u klimatyzatora,
gdy grozi to pora eniem pr dem, po arem i wyciekiem wody.

UWAGA
W sytuacji wyst pienia nieprawid owo ci, takich jak 
wypalona plama, nale y natychmiast wy czy  urz dzenie 
i skontaktowa  si  ze sprzedawc .

Urz dzenie powinno by zasilane z
oddzielnej linii zasilania z wy cznikiem.

Sprawdzi odpowiedni monta przewodu
odprowadzaj cego skropliny

Odpowiednio pod czy przewód zasilaj cy do
gniazdka

Zadba o w a ciwe nat enie pr du 1. Zabrania si wyd u ania i skracania przewodu
zasilaj cego.
2. Zabrania si monta u w miejscu mo liwego wycieku
gazów palnych.
3. Zabrania si wystawiania urz dzenia na dzia ania
pary wodnej i oparów olejów.

ZABRONIONE

Zwijanie przewodu zasilaj cego zabronione.

ZABRONIONE

Zadba o nieuszkodzenie przewodu
zasilaj cego.

ZABRONIONE

Wk adanie przedmiotów do otworu wylotowego 
i wlotowego zabronione.

Zabrania si pod czania i od czania
urz dzenia od pr dy przez ci gniecie kabla.

Zabrania si kierowania strumienia powietrza
bezpo rednio na ludzi, szczególnie niemowl ta
lub osoby starsze.

Samodzielne naprawy
zabronione

Uziemi

UWAGA
Wykorzystanie do przechowywania ywno ci, dzie
sztuki, urz dze delikatnych, hodowli lub uprawy
zabronione.

Klimatyzowane pomieszczenie nale y okresowo
wietrzy , szczególnie gdy w tym samym czasie
pracuje urz dzenie gazowe.

Obs uga urz dzenia mokrymi r kami zabroniona.

Monta urz dzenia blisko kominka i innych
urz dze grzewczych zabroniona.

Sprawdzi stan techniczny elementów no nych. Zabrania si wlewania wody do urz dzenia w celu
czyszczenia.

Umieszczanie ro lin i zwierz t na bezpo redniej
drodze nawiewu powietrza zabronione.

Umieszczanie przedmiotów i wspinanie si na
urz dzenie zabronione.

Umieszczanie wazonów i naczy z woda na
urz dzeniu zabronione.

ABSOLUTNIE
KONIECZNE

ABSOLUTNIE
KONIECZNE

ABSOLUTNIE
KONIECZNE

ZABRONIONE

ZABRONIONE ZABRONIONE Uziemienie
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Rozwi zywanie problemów
Przed skontaktowaniem si z serwisem nale y sprawdzi
list poni ej.

Problem Przyczyna lub punkty kontrolne

Normalna

obs uga

Ze wzgl dów bezpiecze stwa po
zatrzymaniu urz dzenie nie uruchomi
si ponownie przez 3 minuty.

Uk ad bezpiecze stwa nie pozwala
na uruchomienie urz dzenia przez
3 minuty od wy czenia wtyki z
gniazdka.

Ha as W trakcie pracy urz dzenia i po jego
zatrzymaniu mog by s yszalne
szumy i bulgot. Przez pierwsze
2-3 minuty po uruchomieniu odg osy
s bardziej zauwa alne (czynnik
ch odnicy kr cy w systemie jest
ród em tych ha asów).
W trakcie pracy urz dzenie mo e

wydawa z sobie trzaski, odg osy
towarzysz ce rozszerzaniu si i
kurczeniu ze wzgl du na zmiany
temperatury.

Nadmierny ha as mo e by
spowodowany przep ywem powietrza
przez zbyt suchy filtr powietrza.

Zapach Powodem mo e by
rozprzestrzenianie zapachów
wydzielanych w pomieszczeniu np.:
zapachu mebli, farby, papierosów

Wilgo lub para W trybach ch odzenie COOL lub
osuszanie DRY jednostka
wewn trzna mo e wywiewa mg .

Nie mo na zmieni
pr dko ci
wentylatora w trybie
osuszanie

W trybie osuszanie DRY gdy
temperatura pomieszczenia spadnie o
+2 oC od temperatury ustawionej ,
urz dzenie pracuje na niskiej LOW
pr dko ci wentylatora niezale nie od
wcze niejszych ustawie pr dko ci
wentylatora.

Sprawdze-

nie

ró nych

przyczyn

Czy wtyczk pod czono do pr du?
Czy jest awaria zasilania?
Czy wyskoczy bezpiecznik?

S abe ch odzenie Czy filtr powietrza jest zabrudzony?
Zwykle trzeba go czy ci co 15 dni.

Czy wylot i wlot nie s
zablokowane?

Czy odpowiednio ustawiono
temperatur ?

Czy drzwi i okna s zamkni te?
Czy do pomieszczenie dociera

bezpo rednie wiat o s oneczne?
(Opu ci zas ony)

Czy w pomieszczeniu nie znajduje
si za du o osób lub róde ciep a?

rodki ostro no ci

Zastawienia lub przykrywanie kratek klimatyzatora zabronione.
Wk adanie palców i innych przedmiotów do wlotu i wylotu oraz
pomi dzy prowadnice zabronione.

Obs uga urz dzenia przez osoby o ograniczonych mo liwo ciach
fizycznych, zmys owych i umys owych (w tym dzieci) jest zabroniona.
Obs uga urz dzenia przez osoby bez odpowiedniej wiedzy i
do wiadczenia b d bez odpowiedniego nadzoru lub instrukta u jest
zabroniona. Nale y dopilnowa , eby dzieci nie bawi y si tym
urz dzeniem.

Parametry
Obwód ch odniczy odporny na wycieki.

Urz dzenie mo e pracowa w nast puj cych warunkach
1. Mo liwy zakres temperatury pomieszczenia

Ch odzenie Temperatura
wewn trzna

Maksymalna:D.B/W.B 32 oC /23oC
Minimalna:D.B/W.B 21 oC /15 oC

Temperatura
zewn trzna

Grzanie Temperatura
wewn trzna

Maksymalna:D.B 27 oC
Minimalna: D.B 15 oC

Temperatura
zewn trzna

Maksymalna:D.B/W.B 24 oC /18 oC
Minimalna:D.B/W.B -7 oC /-8 oC

Temperatura
zewn trzna
(PRZEMIENNIK)

2. Uszkodzony przewód zasilaj cy nale y natychmiast wymieni u
producenta lub serwis, lub innego profesjonalisty.

3. Niesprawny bezpiecznik na panelu sterowania jednostki
wewn

Maksymalna:D.B/W.B 43 oC /26 oC 
Minimalna: D.B      -20oC

Maksymalna:D.B/W.B 24 oC /18 oC 
Minimalna:D.B     -20oC

trznej nale y niezw ocznie wymieni na element typu
T.3.15A/250 V. Uszkodzony bezpiecznik jednostki zewn trznej nale y
wymieni na typ T.25A/250 V.

4. Sie elektryczna musi odpowiada obowi zuj cym normom.

5. Po monta u nale y zapewni atwy dost p do wtyczki.

6. Zu yte bateria nale y odpowiednio zutylizowa .

7. Zabrania si obs ugi urz dzenia przez dzieci i osoby niedo ne.

8. Nale y zapewni odpowiedni nadzór, aby upewni si , e dzieci
nie b d si bawi urz dzeniem.

9. Przewód zasilaj cy nale y wyposa y w odpowiedni wtyczk .

10. Przewód zasilaj cy i wtyczka musz posiada odpowiednie atesty.

11.W celu ochrony urz dzenia nale y najpierw wy czy urz dzenie, a
po up ywie 30 s od czy je od zasilania.
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