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Proszň przeczytaĺ tň instrukcjň przed uŨyciem klimatyzatora 
oraz przechowywaĺ jŃ w ğatwo dostňpnym miejscu. Agregaty 
Haier sŃ napeğnione czynnikiem chğodniczym R32.
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Przed rozpoczňciem uŨytkowania 
urzŃdzenia naleŨy uwaŨnie 
przeczytaĺ Ŝrodki ostroŨnoŜci.

Niniejsze urzŃdzenie jest 
wypeğnione czynnikiem 
chğodniczym R32.

NaleŨy przeczytaĺ instrukcjň 
montażu

NaleŨy przeczytaĺ 
instrukcjň obsğugi.

NaleŨy przechowywaĺ tň instrukcjň w miejscu, kt·re umoŨliwia ğatwe jej odnalezienie przez UŨytkownika.

OSTRZEŧENIE
ǒ Nie	naleŨy	uŨywaĺ	Ŝrodk·w	przyspieszajŃcych	proces	osznurowania	lub	do	oczyszczenia	innych

niŨ	zalecane	przez	producenta.
ǒ UrzŃdzenie	naleŨy	przechowywaĺ	w	pomieszczeniu	bez	stale	dziağajŃcych	Ŧr·değ	zapğonu	(na

przykğad:	otwarty	pğomieŒ,	dziağajŃce	urzŃdzenie	gazowe	lub	dziağajŃca	nagrzewnica	elektryczna).
ǒ Nie	wolno	przekğuwaĺ	ani	nie	przypalaĺ.
ǒ NaleŨy	upewniĺ	siň,	Ũe	czynniki	chğodnicze	nie	mogŃ	zawieraĺ	zapachu.
ǒ JeŜli	przew·d	zasilajŃcy	jest	uszkodzony,	naleŨy	go	wymieniĺ	przez	producenta,	jego

przedstawiciela	lub	podobnie	wykwalifikowan 	osoby,	aby	uniknŃĺ	zagroŨenia.
ǒ Niniejsze	urzŃdzenie	nadaje	siň	do	uŨytku	przez	dzieci	w	wieku	8	lat	i	starsze	oraz	osoby	o

ograniczonych	zdolnoŜciach	fizycznych 	sensorycznych	lub	umysğowych	lub	nieposiadajŃce
doŜwiadczenia	i	wiedzy,	o	ile	zostağy	one	objňte	nadzorem	lub	instrukcjami	dotyczŃcymi
uŨytkowania	urzŃdzenia	w	spos·b	bezpieczny	i	rozumiejŃce	zwiŃzane	z	tym	zagroŨenia.	Dzieci
nie	powinny	bawiĺ	siň	tym	urzŃdzeniem.	Dzieci	nie	powinny	wykonywaĺ	czyszczenia	ani	obsğugi
technicznej	uŨytkownika	bez	nadzoru.

ǒ Spos·b	okablowania	powinien	byĺ	zgodny	z	lokalnym	standardem	okablowania.
ǒ W	przypadku	wszystkich	kabli	naleŨy	posiadaĺ	europejski	certyfika 	uwierzytelniajŃcy.	Podczas

instalacji,	gdy	kable	ğŃczŃce	zrywajŃ	siň,	naleŨy	upewniĺ	siň,	Ũe	drut	osğaniajŃcy	zostanie
ostatnim	zrywanym.	Przeciwwybuchowy	wyğŃcznik	klimatyzatora	powinien	byĺ	wyğŃcznikiem
wielobiegunowym.	OdlegğoŜĺ	miňdzy	dwoma	stykami	nie	powinna	byĺ	mniejsza	niŨ	3	mm.	Takie
Ŝrodki	odğŃczajŃce	muszŃ	byĺ	wbudowane	w	okablowanie.

ǒ NaleŨy	upewniĺ	siň,	Ũe	instalacja	zostağa	wykonana	przez	profesjonalne	osoby	zgodnie	z
lokalnymi	przepisami	dotyczŃcymi	okablowania.
NaleŨy	upewniĺ	siň,	Ũe	uziemienie	jest	prawidğowe	i	wiarygodne.

ǒ NaleŨy	zainstalowaĺ	wyğŃcznik	r·Ũnicowo-prŃdowy	przeciwwybuchowy.
ǒ Nie	naleŨy	uŨywaĺ	czynnika	chğodniczego	innego	niŨ	wskazany	na	urzŃdzeniu	zewnňtrznym	(R32)

podczas	instalacji,	przenoszenia	lub	naprawy.	Stosowanie	innych	czynnik·w	chğodniczych	moŨe
spowodowaĺ	problemy	lub	uszkodzenie	urzŃdzenia	oraz	obraŨenia	ciağa.

ǒ Instalacja	i	serwis	produktu	powinien	byĺ	przeprowadzony	przez	profesjonalny	personel,	kt·ry
zostağ	przeszkolony	i	wykfalifikowan 	przez	krajowe	organizacje	szkoleniowe	akredytowane	do
nauczania	odpowiednich	krajowych	standard·w	kompetencji	okreŜlonych	w	przepisach.

ǒ ZğŃcza	mechaniczne	stosowane	na	urzŃdzeniach	wewnňtrznych	powinny	byĺ	zgodne	z	ISO
14903.	W	przypadku	ponownie	uŨywania	zğŃczy	mechanicznych	na	urzŃdzeniach	wewnňtrznych,
naleŨy	wymieniĺ	ich	czňŜci	uszczelniajŃce.	W	przypadku	ponownie	uŨywania	zğŃczy	kielichowych
na	urzŃdzeniach	wewnňtrznych,	czňŜĺ	kielichowa	powinna	zostaĺ	wykonana	ponownie.

ǒ UrzŃdzenie	jest	przeznaczone	do	uŨytku	przez	doŜwiadczonych	lub	przeszkolonych	uŨytkownik·w
w	sklepach,	w	przemyŜle	lekkim	i	w	gospodarstwach	rolnych,	lub	do	uŨytku	komercyjnego	przez
osoby	nieprofesjonalne.

ǒ NaleŨy	odğŃczyĺ	urzŃdzenie	od	Ŧr·dğa	zasilania	podczas	serwisowania	i	wymiany	czňŜci.



3

Jň
zy
k 
po
ls
ki

OSTRZEŧENIE
ǒ Przed	otwarciem	zawor·w	naleŨy	wykonaĺ	lutowane,	spawane	lub	mechaniczne	poğŃczenie,	aby

umoŨliwiĺ	przepğyw	czynnika	chğodniczego	w	czňŜciach	ukğadu	chğodniczego.	NaleŨy	zapewniĺ
zaw·r	pr·Ũniowy	do	opr·Ũnienia	rury	ğŃczŃcej	i	/	lub	dowolnej	nienapeğniajŃcej	czňŜci	ukğadu
chğodniczego.

ǒ Maksymalne	ciŜnienie	robocze	wynosi	4.3	MPa.
ǒ Maksymalne	ciŜnienie	robocze	naleŨy	uwzglňdniĺ	przy	podğŃczaniu	urzŃdzenia	zewnňtrznego	do

urzŃdzenia	wewnňtrznego.
ǒ Czynnikiem	chğodniczym	odpowiednim	dla	urzŃdzenia	wewnňtrznego	jest	R32	lub	R410A.	NaleŨy

podğŃczyĺ	urzŃdzenie	wewnňtrzne	wyğŃcznie	do	urzŃdzenia	zewnňtrznego	odpowiedniego	dla
tego	samego	czynnika	chğodniczego.

ǒ UrzŃdzenie	jest	klimatyzatora	czňŜciowym,	speğniajŃc	wymagania	czňŜciowej	normy
Miňdzynarodowej	i	naleŨy	ich	podğŃczyĺ	wyğŃcznie	do	innych	urzŃdzeŒ	potwierdzonych	zgodnie	z
odpowiednimi	wymaganiami	czňŜciowymi	Miňdzynarodowej	Normy.

ǒ   Poziom	ciŜnienia	akustycznego	skorygowany	wedğug	A	wynosi	poniŨej	70	dB.	
ǒ   Maksymalna	iloŜĺ	czynnika	chğodniczego	(kg)	oraz	minimalna	powierzchnia	podğogi	(m2)	

pomieszczenia,	w	kt·rym	urzŃdzenie	wewnňtrzne	zostanie	zainstalowane,	sŃ	okreŜlone	w	tabeli	
na	stronie	10.	

ǒ RurociŃgi	naleŨy	ochroniĺ	przed	uszkodzeniami	fizycznymi 	a	w	przypadku	ğatwopalnych
czynnik·w	chğodniczych	nie	naleŨy	ich	instalowaĺ	w	niewentylowanym	pomieszczeniu,	jeŜli
przestrzeŒ	jest	mniejsza	niŨ	okreŜlona	w	tabeli	na	stronie	10.	Instalacja	rurociŃg·w	powinna	byĺ
ograniczona	do	minimum.

ǒ NaleŨy	przestrzegaĺ	zgodnoŜci	z	krajowymi	przepisami	dotyczŃcymi	gazu.
ǒ ZğŃcza	mechaniczne	naleŨy	zapewniĺ	do	cel·w	konserwacji.
ǒ Obsğugiwanie,	instalacja,	czyszczenie,	serwisowanie	i	utylizacja	czynnika	chğodniczego	powinny

odbywaĺ	siň	ŜciŜle	zgodnie	ze	specyfikacjam 	na	kolejnych	stronach.
ǒ OstrzeŨenie:	Wszelkie	wymagane	otwory	wentylacyjne	naleŨy	utrzymywaĺ	w	miejscu	wolnym	od

przeszk·d.
ǒ Uwagi	Serwisowanie	naleŨy	wykonywaĺ	wyğŃcznie	zgodnie	z	zaleceniami	niniejszej	instrukcji

obsğugi.
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 OSTRZEŧENIE
JeŜli	przew·d	zasilajŃcy	jest	uszkodzony,	naleŨy	go	wymieniĺ	przez	producenta,	jego	przedstawiciela	lub	podobnie	
wykwalifikowan 	osoby,	aby	uniknŃĺ	zagroŨenia.
Niniejsze	urzŃdzenie	nie	jest	przeznaczone	do	uŨytkowania	przez	osoby	(w	tym	dzieci)	o	ograniczonych	zdolnoŜciach	
fizycznych 	sensorycznych	lub	umysğowych,	lub	osoby	nieposiadajŃce	doŜwiadczenia	i	wiedzy,	o	ile	nie	otrzymağy	one	
nadzoru	lub	instrukcji	dotyczŃcych	uŨytkowania	urzŃdzenia	od	osoby	odpowiedzialnej		za	ich	bezpieczeŒstwo.
NaleŨy	dopilnowaĺ,	aby	dzieci	nie	bawiğy	siň	urzŃdzeniem.
Niniejsze	urzŃdzenie	nadaje	siň	do	uŨytku	przez	dzieci	w	wieku	od	8	lat	oraz	osoby	o	ograniczonych	zdolnoŜciach	
fizycznych 	sensorycznych	lub	umysğowych	lub	nieposiadajŃce	doŜwiadczenia	i	wiedzy,	o	ile	zostağy	one	objňte	nadzorem	
lub	instrukcjami	dotyczŃcymi		uŨytkowania	urzŃdzenia	w	spos·b	bezpieczny	i	rozumiejŃce	zwiŃzane	z	tym	zagroŨenia.	
Dzieci	nie	powinny	bawiĺ	siň	tym	urzŃdzeniem.	Dzieci	nie	powinny	wykonywaĺ	czyszczenia	ani	obsğugi	technicznej	
uŨytkownika	bez	nadzoru.
UrzŃdzenia	nie	sŃ	przeznaczone	do	obsğugi	za	pomocŃ	zewnňtrznego	timera	lub	oddzielnego	systemu	zdalnego	
sterowania.
UrzŃdzenie	i	jego	przew·d	naleŨy	przechowywaĺ	w	miejscu	niedostňpnym	dla	dzieci	w	wieku	poniŨej	8	lat.

ZGODNOśĹ	Z	PRZEPISAMI	
EUROPEJSKIMI	DOTYCZłCZYMI	
MODELI
CE	
Wszystkie	produkty	sŃ	zgodne	z	nastňpujŃcymi	przepisami	
europejskimi:	
- Dyrektywa	niskonapiňciowa
- ZgodnoŜĺ	elektromagnetyczna
ROHS
Produkty	sŃ	zgodne	z	wymogami	dyrektywy	2011/65	/	UE	
Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	w	sprawie	ograniczenia	
stosowania	niekt·rych	niebezpiecznych	substancji	w	
sprzňcie	elektrycznym	i	elektronicznym	(dyrektywa	UE	
RoHS)
WEEE	
Zgodnie	z	dyrektywŃ	Parlamentu	Europejskiego	2012/19	
/	UE	niniejszym	informujemy	konsumenta	o	wymaganiach	
dotyczŃcych	utylizacji	produkt·w	elektrycznych	i	
elektronicznych.	
WYMOGI	DOTYCZłCE	UTYLIZACJI:	
Produkt	klimatyzacyjny	jest	oznaczony	tym	symbolem.	
Oznacza	to,	Ũe	produkt·w	elektrycznych	i	elektronicznych	

nie	wolno	mieszaĺ	z	nieposortowanymi	
odpadami	z	gospodarstw	domowych.	Nie	
naleŨy	pr·bowaĺ	samodzielnie	demontowaĺ	
systemu:	demontaŨ	ukğadu	klimatyzacji,	
obr·bka	czynnika	chğodniczego,	oleju	i	
innych	czňŜci	musi	byĺ	wykonana	przez	

wykwalifikowaneg 	instalatora	zgodnie	z	odpowiednimi	
przepisami	lokalnymi	i	krajowymi.	Klimatyzatory	naleŨy	
poddawaĺ	obr·bce	w	specjalistycznym	zakğadzie	
przetwarzania	w	celu	ponownego	uŨycia,	recyklingu	i	
odzysku.	ZapewniajŃc	prawidğowŃ	utylizacjň	tego	produktu,	
moŨna	uniknŃĺ	potencjalnych	negatywnych	konsekwencji	
dla	Ŝrodowiska	i	zdrowia	ludzkiego.	Aby	uzyskaĺ	wiňcej	
informacji,	naleŨy	skontaktowaĺ	siň	z	instalatorem	lub	
lokalnymi	wğadzami.	Bateriň	naleŨy	wyjŃĺ	z	pilota	zdalnego	
sterowania	i	zutylizowaĺ	osobno	zgodnie	z	odpowiednimi	
przepisami	lokalnymi	i	krajowymi.	

WAŧNE	INFORMACJE	DOTYCZłCE	
STOSOWANEGO	CZYNNIKA	
CHĞODNICZEGO

Zawiera	fluorowane gazy	
cieplarniane. A

B

C

D

kg

kg

kg

R32

Produkt	zawiera	fluorowane	gazy	cieplarniane.	Nie	wolno	
wypuszczaĺ	do	atmosfery. Rodzaj	czynnika	chğodniczego:	
R32
GWP:	675
GWP	=	potencjağ	globalnego	ocieplenia	
NaleŨy	wypeğniĺ	nieusuwalnym	tuszem,
Å 1	 fabryczne	napeğnienie	czynnikiem	chğodniczym	

produktu
Å 2	 dodatkowa	iloŜĺ	czynnika	chğodniczego	napeğniona	

na	miejscu	i
Å 1	+	2	cağkowita	iloŜĺ	czynnika	chğodniczego
na	etykiecie	napeğnienia	czynnikiem	chğodniczym
dostarczonej	z	produktem.	WypeğnionŃ	etykietň
naleŨy	przykleiĺ	w	pobliŨu	kr·cica	doprowadzajŃcego
produktu	(np.	Po	wewnňtrznej	stronie	pokrywy	zaworu
obcinajŃcego).
A	zawiera	fluorowane gazy	cieplarniane.
B	fabryczne	napeğnienie	czynnika	chğodniczego	produktu:
patrz	tabliczka	znamionowa	urzŃdzenia
C	dodatkowa	iloŜĺ	czynnika	chğodniczego	naliczana	na
miejscu
D	cağkowita	iloŜĺ	czynnika	chğodniczego
E	urzŃdzenie	zewnňtrzne
F	butla	z	czynnikiem	chğodniczym	i	kolektor	do	napeğnienia
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Uwagi
Utylizacja starego klimatyzatora
Przed	usuniňciem	starego	klimatyzatora,	kt·ry	przestaje	
byĺ	uŨywany,	naleŨy	upewniĺ	siň,	Ũe	jest	on	wyğŃczony	i	
bezpieczny.	NaleŨy	odğŃczyĺ	zasilanie	klimatyzatora,	aby	
uniknŃĺ	poraŨenia.
NaleŨy	zauwaŨyĺ,	Ũe	system	klimatyzacji	zawiera	czynniki	
chğodnicze,	kt·re	wymagajŃ	specjalistycznego	usuwania.	
WartoŜciowe	elementy	klimatyzatora	nadajŃ	siň	do	
recyklingu.	NaleŨy	skontaktowaĺ	siň	z	lokalnym	centrum	
usuwania	odpad·w	w	celu	prawidğowej	utylizacji	starego	
klimatyzatora	i	skontaktowaĺ		siň	z	lokalnymi	wğadzami	
lub	sprzedawcŃ	w	razie	jakichkolwiek	pytaŒ.	Przed	
odebraniem	klimatyzatora	przez	odpowiednie	centrum	
utylizacji	odpad·w	naleŨy	upewniĺ	siň,	Ũe	przewody	rurowe	
nie	ulegğy	uszkodzeniu,	a	takŨe	pamiňtaĺ	o	ŜwiadomoŜci	
ekologicznej	poprzez	naleganie	na	zastosowanie	
odpowiedniej	metody	utylizacji	zapobiegajŃcej	
zanieczyszczeniom.
Utylizacja opakowania nowego klimatyzatora
Wszystkie	materiağy	opakowaniowe	zastosowane	w	
opakowaniu	nowego	klimatyzatora	naleŨy	poddaĺ	utylizacji	
bez	zagroŨenia	dla	Ŝrodowiska	naturalnego.
Karton	moŨna	rozbiĺ	lub	pociŃĺ	na	mniejsze	kawağki	i	
przekazaĺ	do	zakğadu	utylizacji	makulatury.	Worek	foliowy	
wykonany	z	polietylenu	i	podkğadki	z	pianki	polietylenowej	
nie	zawierajŃ	wňglowodor·w	chlorowodorowych.
Wszystkie	te	cenne	materiağy	mogŃ	byĺ	zabrane	do	punktu	
zbi·rki	odpad·w	i	ponownie	wykorzystane	po	odpowiednim	
przetworzeniu.
NaleŨy	skonsultowaĺ	siň		z	lokalnymi	wğadzami,	aby	
uzyskaĺ	nazwň	i	adres	najbliŨszego	centrum	zbi·rki	
odpad·w	i	usğug	utylizacji	makulatury.
Instrukcje bezpieczeŒstwa i ostrzeŨenia
Przed	uruchomieniem	klimatyzatora	naleŨy	uwaŨnie	
przeczytaĺ	informacje	podane	w	Instrukcji	obsğug.	
Instrukcja	obsğugi	zawiera	bardzo	waŨne	uwagi	dotyczŃce	
montaŨu	i	obsğugi	technicznej	klimatyzatora.
Producent	nie	ponosi	odpowiedzialnoŜci	za	jakiekolwiek	
szkody,	kt·re	mogŃ	powstaĺ	w	wyniku	nieprzestrzegania	
poniŨszych	instrukcji.
ǒ Nie	wolno	uruchamiaĺ	uszkodzonych	klimatyzator·w.

W	razie	wŃtpliwoŜci	skonsultuj	siň	z	dostawcŃ.
ǒ Korzystanie	z	klimatyzatora	naleŨy	prowadziĺ	zgodnie

z	odpowiednymi	instrukcjami	zawartymi	w	Instrukcji
obsğug.

ǒ Instalacja	powinna	byĺ	wykonana	przez
profesjonalist·w,	nie	naleŨy	instalowaĺ	urzŃdzenia
samodzielnie.

ǒ Ze	wzglňd·w	bezpieczeŒstwa	klimatyzator	musi	byĺ
odpowiednio	uziemiony	zgodnie	ze	specyfikacjami

ǒ Zawsze	naleŨy	pamiňtaĺ	o	odğŃczeniu	klimatyzatora	od
zasilania	przez	otwarciem	urzŃdzenia.	Nigdy	nie	naleŨy
odğŃczaĺ	klimatyzatora	przez	pociŃgniňcie	za	kabel
zasilajŃcy.	Zawsze	trzeba	mocno	chwytaĺ	wtyczkň	i
wyciŃgaĺ	jŃ	prosto	z	gniazdka.

ǒ Wszelkie	naprawy	elektryczne	muszŃ	byĺ	wykonywane
przez	wykwalifikowanyc 	elektryk·w.	Nieodpowiednie
naprawy	mogŃ	stanowiĺ	powaŨne	Ŧr·dğo	zagroŨenia
dla	uŨytkownika	klimatyzatora.

ǒ Nie	wolno	uszkodziĺ	Ũadnych	czňŜci	klimatyzatora,	w
kt·rych	znajduje	siň	czynnik	chğodniczy,	przebijajŃc
lub	przedziurawiajŃc	rury	klimatyzatora	ostrymi	lub
spiczastymi	przedmiotami,	miaŨdŨŃc	lub	skrňcajŃc	rury,
ani	teŨ	skrobiŃc	ich	powğok.	JeŨeli	czynnik	chğodniczy

zostanie	rozpryskiwany	i	dostanie	siň	on	do	oczu,	
moŨe	to	spowodowaĺ	powaŨne	obraŨenia	oczu.

ǒ Nie	wolno	zasğaniaĺ	ani	zakrywaĺ	kratki	wentylacyjnej
klimatyzatora.	Nie	wolno	wkğadaĺ	palc·w	ani	Ũadnych
innych	przedmiot·w	do	wlotu	/	wylotu	i	Ũaluzji	poziomej.

ǒ Nie	naleŨy	pozwalaĺ	dzieciom	na	zabawň
klimatyzatorem.	W	Ũadnym	wypadku	nie	wolno
dopuŜciĺ	do	tego,	aby	dzieci	siedziağy	na	urzŃdzeniu
zewnňtrznym.	Gdy	jednostka	wewnňtrzna	jest
wğŃczona,	PCB	sprawdzi,	czy	silnik	mechanizmu
obrotu	dziağa	prawidğowo,	a	nastňpnie	uruchomi	siň
silnik	wentylatora.	Jest	wiňc	kilka	sekund	oczekiwania.

ǒ W	trybie	chğodzenia	klapy	automatycznie	obracajŃ	siň
do	stağej	pozycji	w	celu	zapobiegania	kondensacji.

ǒ UrzŃdzenie	nie	jest	przeznaczone	do	uŨytku	przez
osoby	(w	tym	dzieci)	o	ograniczonych	zdolnoŜciach
fizycznych 	sensorycznych	lub	umysğowych,	lub
nieposiadajŃcych	doŜwiadczenia	i	wiedzy,	o	ile	zostağy
one	objňte	nadzorem	lub	instrukcjami	dotyczŃcymi
uŨytkowania	urzŃdzenia	w	spos·b	bezpieczny	i
rozumiejŃce	zwiŃzane	z	tym	zagroŨenia.

ǒ NaleŨy	dopilnowaĺ,	aby	dzieci	nie	bawiğy	siň
urzŃdzeniem.

Dane techniczne
Obw·d	chğodniczy	musi być szczelny.
W	przypadku	wszystkich	modeli	w tej instrukcji	naleŨy	
zastosowaĺ	wielobiegunowŃ	metodň	podğŃczenia		
zasilania elektrycznego.	

Chğodzenie

Temperatura	w	
pomieszczeniu

maks.	
min.	

DB	/	WB
DB	/	WB

32/23	Á	C
18/14ÁC

Temperatura	
zewnňtrzna

maks.	
min.	

DB	/	WB
DB	/	WB

46/26ÁC
10/6ÁC

Ogrzewanie

Temperatura	w	
pomieszczeniu

maks.	
min.	

DB	/	WB
DB	/	WB

27ÁC
15ÁC

Temperatura	
zewnňtrzna

maks.	
min.	

DB	/	WB
DB	/	WB

24/18ÁC
-15ÁC

JeŜli	przew·d	zasilajŃcy	jest	uszkodzony,	musi	zostaĺ	
wymieniony	przez	producenta	lub	przedstawiciela	serwisu	
lub	innŃ	wykwalifikowan 	osobň.	W	przypadku,	gdy	
bezpiecznik	na	pğycie	PC	jest	uszkodzony,	zmieŒ	go	na	typ	
T	3.	15A	/	250VAC.	
Spos·b	okablowania	powinien	byĺ	zgodny	z	lokalnym	
standardem	okablowania.	
NaleŨy	odpowiednio	utylizowaĺ	zuŨytŃ	bateriň.	
WyğŃcznik	powietrza	i	wyğŃcznik	zasilania	powinny	
zainstalowaĺ	w	miejscu	ğatwo	dostňpnym	dla	uŨytkownika. 
Specyfikacj 	kabla	zasilajŃcego	jest	H05RN-F3G	4,0	mm2.	
Typem	kabla	pomiňdzy	urzŃdzeniem	wewnňtrznym	a	
urzŃdzeniem	zewnňtrznym	jest	H05RN-F4G	2,5	mm2.
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Uwagi
Instalacja rurociŃg·w powinna byĺ ograniczona do 
minimum.
Rurociągi powinny być zabezpieczone przed 

w przestrzeni niewentylowanej w przypadku 
powierzchni przestrzenia jest mniejsza niż Amin (2 m2).
ǒ NaleŨy przestrzegaĺ zgodnoŜci z krajowymi przepisami

dotyczŃcymi gazu.
ǒ ZğŃcza mechaniczne naleŨy zapewniĺ do cel·w

konserwacji.
Minimalna powierzchnia pomieszczenia: 2 m2.
ǒ Maksymalna iloŜĺ czynnika chğodniczego

napeğnionego: 1,7 kg.
ǒ Informacje dotyczŃce obsğugiwania, instalacji,

oczyszczenia, serwisowania i utylizacji czynnika
chğodniczego.

ǒ OstrzeŨenie: Wszelkie wymagane otwory wentylacyjne
naleŨy utrzymywaĺ w miejscu wolnym od przeszk·d.

ǒ Uwagi Serwisowanie naleŨy wykonywaĺ wyğŃcznie
zgodnie z zaleceniami producenta.

Pomieszczenie bez wentylacji
ǒ OstrzeŨenie: UrzŃdzenie naleŨy przechowywaĺ w

wiarygodie wentylowanym pomieszczeniu, w kt·rym
wielkoŜĺ pomieszczenia odpowiada powierzchni
pomieszczenia okreŜlonego.

ǒ OstrzeŨenie: UrzŃdzenie naleŨy przechowywaĺ w
pomieszczeniu bez ciŃgğego dziağania otwartego ognia
(np. DziağajŃce urzŃdzenie gazowe) i Ŧr·değ zapğonu
(np. DziağajŃca nagrzewnica elektryczna).

ǒ Szczeg·ğowe informacje na temat wymaganych
kwalifikacj  personelu roboczego do prac
konserwacyjnych, serwisowych i naprawczych.

ǒ OstrzeŨenie: KaŨda procedura robocza majŃca wpğyw
na Ŝrodki bezpieczeŒstwa moŨe byĺ przeprowadzana
wyğŃcznie przez umiejňtne osoby. Przykğadami takich
procedur roboczych sŃ:

ǒ naruszanie do obwodu chğodniczego.
ǒ otwieranie uszczelnionych element·w
ǒ otwarcie wentylowanych obudowach.
Informacje o serwisowaniu
ǒ  Przed rozpoczňciem pracy nad ukğadami konieczne sŃ

kontrole bezpieczeŒstwa, aby zminimalizowaĺ ryzyko
zapğonu.

ǒ  Prace należy wykonywać zgodnie z procedurą
kontrolowaną, aby zminimalizować ryzyko
obecności ğatwopalnego gazu lub opar·w podczas
wykonywania pracy.

ǒ  NaleŨy unikaĺ pracy w ograniczonych przestrzeniach.
NaleŨy oddzielaĺ pomieszczenie wok·ğ obszaru
roboczego. NaleŨy upewniĺ siň, Ũe warunki w obszarze
zostağy zabezpieczone poprzez kontrolowanie
materiağ·w ğatwopalnych.

Sprawdzanie obecności czynnika chğodniczego
ǒ Obszar naleŨy sprawdziĺ za pomocŃ odpowiedniego

detektora czynnika chğodniczego przed i podczas
pracy. Sprzňt do wykrywania wyciek·w powinien byĺ
odpowiedni do stosowania ze wszystkimi stosowanymi
czynnikami chğodniczymi, tj. nieiskrzŃcymi,
odpowiednio uszczelnionymi lub iskrobezpiecznymi.

Umieszczenie gaśnicy
ǒ  W przypadku przeprowadzanie jakiejkolwiek

pracy cieplnej, naleŨy mieĺ pod rňkŃ odpowiedni 
sprzňt gaŜniczy. Należy umieścić gaśnicę sucho 
proszkową lub CO2 w pobliżu miejsca napeğnienia.

Nieobecność źr·değ zapğonu
ǒ Wszystkie moŨliwe Ŧr·dğa zapğonu, w tym palenie

papieros·w, powinny znajdowaĺ siň wystarczajŃco
daleko od miejsca instalacji, naprawy, przeniesienia i
utylizacji. Przed rozpoczňciem pracy naleŨy dokonaĺ
oglňdzin obszaru wok·ğ urzŃdzenia, aby upewniĺ siň,
Ũe nie wystňpuje zagroŨenie ğatwopalne ani ryzyko
zapğonu. NaleŨy umieszczaĺ znaki ĂZakaz palenia".

Pomieszczenie wentylowane
ǒ  NaleŨy upewniĺ siň, Ũe pomieszczenie jest otwarte lub

Ũe jest odpowiednio wentylowane przed zanurzaniem
do systemu lub przeprowadzeniem jakiejkolwiek
cieplnej pracy. W trakcie wykonywania pracy naleŨy
zapewniĺ pewien stopieŒ wentylacji. Wentylacja
powinna bezpiecznie rozproszyĺ uwolniony czynnik
chğodniczy i najlepiej wypuŜciĺ go na zewnŃtrz do
atmosfery.

Kontrola techniczna dla urządzeń chğodniczych
ǒ  W przypadku wymiany element·w elektrycznych

muszŃ one byĺ odpowiednie do celu i do wğaŜciwej
specyfikacji  NaleŨy zawszy przestrzegaĺ wytycznych
producenta dotyczŃcych konserwacji i obsğugi
technicznej. W razie wŃtpliwoŜci naleŨy skonsultowaĺ
siň z dziağem technicznym producenta. W odniesieniu
do instalacji naleŨy zastosowaĺ nastňpujŃce kontrole

ǒ IloŜĺ napeğnienia jest zgodna z wielkoŜciŃ
pomieszczenia, w kt·rym zainstalowane sŃ czňŜci
zawierajŃce czynnik chğodniczy;

ǒ  Maszyny wentylacyjne i wyloty dziağajŃ prawidğowo i
nie sŃ zasğoniňte;

ǒ  W przypadku wykorzystywania poŜredniego obwodu
chğodniczego, obw·d wt·rny naleŨy sprawdziĺ pod
kŃtem obecnoŜci czynnika chğodniczego;

ǒ  Oznaczenia na sprzňcie sŃ nadal widoczne i czytelne.
NaleŨy poprawiĺ nieczytelne oznaczenia;

ǒ  Rura lub elementy chğodnicze sŃ instalowane w
miejscu, o niskiej ekspozycji na substancje mogŃce
spowodowaĺ korozjň element·w zawierajŃcych czynnik
chğodniczy, chyba Ũe elementy te sŃ zbudowane z
materiağ·w odpornych z natury odporne na korozjň
albo sŃ odpowiednio zabezpieczone przed korozjŃ.

Kontrole dla urządzeń elektrycznych
ǒ  Naprawa i konserwacja czňŜci elektrycznych obejmujŃ

wstňpne kontrole bezpieczeŒstwa i procedury kontroli
czňŜci. W przypadku wystŃpienia awarii,, kt·ra
mogğaby zagroziĺ bezpieczeŒstwu, w·wczas do
obwodu nie naleŨy podğŃczaĺ zasilania elektrycznego,
dop·ki nie zostanie ona w spos·b satysfakcjonujŃcy
usuniňta. W przypadku braku moŨliwoŜci usuniňcia
awarii natychmiast, ale konieczne jest kontynuowanie
pracy, naleŨy zastosowaĺ odpowiednie rozwiŃzanie
tymczasowe. NaleŨy to zgğosiĺ wğaŜcicielowi
urzŃdzenia, aby wszystkie strony zostağy
poinformowane.

ǒ Wstňpne kontrole bezpieczeŒstwa obejmujŃ:
-  kondensatory zostanŃ rozğŃczone: naleŨy to

wykonywaĺ w bezpieczny spos·b, aby uniknŃĺ
moŨliwoŜci iskrzenia;

-  Ũe Ũadne elementy elektryczne i przewody pod
napiňciem nie sŃ odsğoniňte podczas napeğnienia,
odzyskiwania lub czyszczenia systemu;

-  Ũe istnieje ciŃgğoŜĺ uziemienia.
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Procedury napeğnienia
ǒ 	NaleŨy	upewniĺ	siň,	Ũe	nie	wystňpujŃ	zanieczyszczenia

r·Ũnych	czynnik·w	chğodniczych	podczas	korzystania
ze	sprzňtu	do	napeğnienia.	WňŨe	lub	przewody
powinny	byĺ	jak	najkr·tsze	w	celu	zminimalizowania
iloŜĺ	zawartego	w	nich	czynnika	chğodniczego.

ǒ 	Butle	naleŨy	utrzymywaĺ	w	pozycji	pionowej.
ǒ 	NaleŨy	upewniĺ	siň,	Ũe	ukğad	chğodniczy	jest	uziemiony

przed	napeğnieniem	ukğadu	czynnikiem	chğodniczym.
ǒ 	NaleŨy	oznakowaĺ	system	po	zakoŒczeniu	napeğnienia

(jeŜli	jeszcze	nie	zostağo	on	oznaczony).
ǒ 	NaleŨy	zachowaĺ	szczeg·lnŃ	ostroŨnoŜĺ,	aby	nie

przepeğniĺ	ukğadu	chğodzenia.
ǒ 	Przed	ponownym	napeğnieniem	ukğadu	naleŨy	go

poddaĺ	pr·bie	ciŜnieniowej	odpowiednim	gazem
czyszczŃcym.	Ukğad	naleŨy	poddaĺ	pr·bie	szczelnoŜci
po	zakoŒczeniu	napeğnienia,	ale	przed	uruchomieniem.
Przed	opuszczeniem	terenu	naleŨy	przeprowadziĺ
kolejnŃ	pr·bň	szczelnoŜci.

Wycofanie z uŨytkowania
ǒ 	Przed	wykonaniem	tej	procedury	konieczne	jest,

aby	technik	byğ	w	peğni	zaznajomiony	ze	sprzňtem	i
wszystkimi	jego	szczeg·ğami.

ǒ 	Przed	wykonaniem	tego	zadania	naleŨy	pobraĺ	pr·bkň
oleju	i	czynnika	chğodniczego	na	wypadek	koniecznoŜci
przeprowadzenia	analizy	przed	ponownym	uŨyciem
odzyskanego	czynnika	chğodniczego.

ǒ -	Przed	rozpoczňciem	zadania	naleŨy	zapewniĺ
zasilanie	elektryczne.

ǒ NaleŨy	zapoznaĺ	siň	ze	sprzňtem	i	jego	obsğugŃ.
ǒ Odizolowaĺ	system	elektrycznie.
ǒ Przed	wykonywaniem	procedury	naleŨy	upewniĺ	siň,

Ũe:
- 	w	razie	potrzeby	dostňpny	jest	mechaniczny	sprzňt

do	przenoszenia	butli	z	czynnikiem	chğodniczym;
- 	wszystkie	Ŝrodki	ochrony	osobistej	sŃ	dostňpne	i

prawidğowo	uŨywane;
- 	proces	odzyskiwania	jest	zawsze	nadzorowany

przez	umiejňtnŃ	osobň;
- 	sprzňt	do	odzyskiwania	i	butle	sŃ	zgodne	z

odpowiednimi	normami.
ǒ 	W	miarň	moŨliwoŜci	naleŨy	opr·Ũniĺ	ukğad	chğodniczy.
ǒ 	W	przypadku	braku	podciŜnienia	naleŨy	wykonaĺ

manometr	rozdzielacza,	aby	umoŨliwiĺ	opr·Ũnienie
czynnika	chğodniczego	z	r·Ũnych	czňŜci	systemu.

ǒ 	NaleŨy	upewniĺ	siň,	Ũe	butla	znajduje	siň	na	wadze
przed	odzyskaniem.

ǒ 	NaleŨy	uruchomiĺ	maszynň	do	odzyskiwania	i
obsğugiwaĺ	jŃ	zgodnie	z	instrukcjami	producenta.

ǒ 	Nie	wolno	przepeğniaĺ	butli.	(Nie	wiňcej	niŨ	80%
objňtoŜciowego	napeğnienia	cieczy).

ǒ 	Nie	wolno	przekraczaĺ	maksymalnego	ciŜnienia
roboczego	butli,	nawet	tymczasowo.

ǒ 	Po	prawidğowym	napeğnieniu	butli	i	zakoŒczeniu
procesu	naleŨy	upewniĺ	siň,	Ũe	butle	i	sprzňt	zostağy
niezwğocznie	usuniňte	z	miejsca	instalacji,	a	wszystkie
zawory	odcinajŃce	na	urzŃdzeniu	zostağy	zamkniňte.

ǒ 	Nie	wolno	wprowadzaĺ	odzyskanego	czynnika
chğodniczego	do	innego	ukğadu	chğodniczego,	chyba	Ũe
zostanie	on	oczyszczony	i	sprawdzony.

Naprawy uszczelnionych element·w
ǒ 	Podczas	napraw	uszczelnionych	element·w	wszystkie

Ŧr·dğa	zasilania	elektrycznego	naleŨy	odğŃczyĺ	przed
usuniňciem	uszczelnionych	pokryw	itp.	W	przypadku,
gdy	absolutnie	konieczne	jest	doprowadzenie
zasilania	do	urzŃdzenia	podczas	jego	serwisowania,
w·wczas	w	najbardziej	krytycznym	punkcie	znajduje
siň	stale	dziağajŃca	forma	wykrywania	nieszczelnoŜci,
ostrzegajŃca	o	potencjalnie	niebezpiecznej	sytuacji.

ǒ 	NaleŨy	upewniĺ	siň,	Ũe	pracujŃc	na	komponentach
elektrycznych,	nie	dochodzi	do	zmian	w	obudowie,
kt·re	mogğyby	wpğynŃĺ	na	poziom	bezpieczeŒstwa,
w	tym	uszkodzenie	kabli,	nadmiernŃ	liczbň
poğŃczeŒ,	zaciski	nie	wykonane	zgodnie	z	oryginalnŃ
specyfikacjŃ 	uszkodzenie	uszczelek,	nieprawidğowe
dopasowanie	dğawnic	itd.

ǒ 	NaleŨy	upewniĺ	siň,	Ũe	urzŃdzenie	jest	bezpiecznie
zamocowane.

ǒ 	NaleŨy	upewniĺ	siň,	Ũe	uszczelki	lub	materiağy
uszczelniajŃce	nie	ulegğy	degradacji	do	tego	stopnia,	Ũe
nie	sğuŨŃ	juŨ	do	zapobiegania	wnikaniu	ğatwopalnych
atmosfer.	CzňŜci	zamienne	muszŃ	byĺ	zgodne	ze
specyfikacjam 	producenta.

Naprawa element·w iskrobezpiecznych
ǒ 	Nie	wolno	przykğadaĺ	Ũadnych	stağych	obciŃŨeŒ

indukcyjnych	lub	pojemnoŜciowych	do	obwodu,	nie
upewniajŃc	siň,	Ũe	nie	przekroczy	ono	dopuszczalnego
napiňcia	i	prŃdu	dozwolonego	dla	uŨywanego	sprzňtu.

ǒ 	Elementy	iskrobezpieczne	sŃ	jedynymi	elementami,
nad	kt·rymi	moŨna	pracowaĺ	pod	napiňciem	w
obecnoŜci	ğatwopalnej	atmosfery.

ǒ 	Komponenty	naleŨy	wymieniaĺ	wyğŃcznie	na	czňŜci
okreŜlone	przez	producenta.	Inne	czňŜci	mogŃ
spowodowaĺ	zapğon	czynnika	chğodniczego	w
atmosferze	w	wyniku	nieszczelnoŜci.

Okablowanie
ǒ 	NaleŨy	sprawdziĺ	w	jaki	spos·b	okablowanie	nie

bňdzie	podlegaĺ	zuŨyciu,	korozji,	nadmiernemu
naciskowi,	wibracjom,	ostrym	krawňdziom	ani	innym
niekorzystnym	wpğywom	Ŝrodowiska.	Kontrola	powinna
r·wnieŨ	uwzglňdniaĺ	skutki	starzenia	siň	lub	ciŃgğych
wibracji	ze	Ŧr·değ	takich	jak	sprňŨarki	lub	wentylatory.

Wykrywanie ğatwopalnych czynnik·w chğodniczych 
Usuniňcie i opr·Ũnienie
ǒ 	ZuŨyty	czynnik	chğodniczy	naleŨy	odzyskaĺ	do

odpowiednich	butli	odzyskowych,	a	ukğad	naleŨy
Ăopr·Ũniĺò	OFN,	aby	zapewniĺ	bezpieczeŒstwo
urzŃdzenia.	Proces	ten	moŨe	wymagaĺ	kilkukrotnego
powt·rzenia.

ǒ 	Do	opr·Ũnienia	ukğad·w	chğodniczych	nie	naleŨy
stosowaĺ	sprňŨonego	powietrza	ani	tlenu.

ǒ 	Opr·Ũnienie	naleŨy	osiŃgnŃĺ	przez	naruszaniem
pr·Ũni	w	ukğadzie	z	OFN	i	kontynuowanie	napeğniania
aŨ	do	osiŃgniňcia	ciŜnienia	roboczego,	nastňpnie
odpowietrzenie	do	atmosfery,	a	na	koŒcu	obniŨenie	do
pr·Ũni.	Proces	ten	naleŨy	powtarzaĺ	aŨ	do	momentu,
gdy	w	ukğadzie	nie	znajdzie	siň	czynnik	chğodniczy.	w
przypadku	zastosowania	koŒcowego	napeğnienia	za
pomocŃ	OFN,	ukğad	naleŨy	odpowietrzyĺ	do	ciŜnienia
atmosferycznego,	aby	umoŨliwiĺ	przeprowadzenie
prac.

ǒ 	Pompa	pr·Ũniowa	nie	znajduje	siň	w	pobliŨu	Ũadnych
Ŧr·değ	zapğonu	i	dostňpna	jest	wentylacja.

Uwagi
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Etykietowanie
ǒ 	Sprzňt	powinien	byĺ	opatrzony	etykietŃ	informujŃcŃ,	Ũe

zostağ	wycofany	z	uŨytkowania	i	opr·Ũniony	z	czynnika
chğodniczego.	Etykieta	powinna	byĺ	opatrzona	datŃ	i
podpisana.

ǒ 	NaleŨy	upewniĺ	siň,	Ũe	na	urzŃdzeniu	znajdujŃ	siň
etykiety	informujŃce,	Ũe	urzŃdzenie	zawiera	ğatwopalny
czynnik	chğodniczy.

Odzuskiwanie
ǒ 	Podczas	wprowadzenia	czynnika	chğodniczego	do	butli

naleŨy	upewniĺ	siň,	Ũe	zastosowano	tylko	odpowiednie
butle	do	odzyskiwania	czynnika	chğodniczego.

ǒ 	NaleŨy	upewniĺ	siň,	Ũe	dostňpna	jest	poprawna	liczba
butli	do	utrzymania	cağkowitego	napeğnienia	czynnika
chğodniczego	w	systemie.	Wszystkie	stosowane	butle
sŃ	przeznaczone	na	odzyskany	czynnik	chğodniczy	i
oznaczone	do	tego	czynnika	(tj.	Specjalne	butle	do
odzyskiwania	czynnika	chğodniczego).

ǒ 	Butle	powinny	byĺ	wyposaŨone	w	ciŜnieniowy	zaw·r
nadmiarowy	i	zwiŃzane	z	nim	zawory	odcinajŃce
w	wiarygodnym	stanie	technicznym.	Puste	butli
do	odzyskiwania	zostanŃ	wypr·Ũnione	i,	w	miarň
moŨliwoŜci,	chğodzone	przed	odzyskiwaniem.

ǒ 	Sprzňt	do	odzyskiwania	musi	byĺ	w	dobrym	stanie
technicznym	i	wyposaŨony	w	zestaw	instrukcji
dotyczŃcych	sprzňtu,	kt·ry	znajduje	siň	pod	rňkŃ,	oraz

Uwagi
powinien	byĺ	odpowiedni	do	odzyskiwania	wszystkich	
odpowiednich	czynnik·w	chğodniczych.

ǒ 	Zestaw	skalibrowanych	wag	powinien	byĺ	dostňpny
i	sprawny.	WňŨe	powinny	byĺ	wyposaŨony	w
nieprzeciekajŃce	zğŃcza	rozğŃczajŃce	i	w	dobrym
stanie	technicznym.	Przed	rozpoczňciem	uŨytkowania
urzŃdzenia	do	odzyskiwania	naleŨy	sprawdziĺ,	Ũe
urzŃdzenie	jest	w	dobrym	stanie	technicznym,	zostanie
wğaŜciwie	konserwowane	oraz	Ũe	wszystkie	powiŃzane
z	nim	elementy	elektryczne	zostanŃ	uszczelnione,	aby
zapobiec	zapğonowi	w	przypadku	uwolnienia	czynnika
chğodniczego.

ǒ 	Odzyskany	czynnik	chğodniczy	naleŨy	zwr·ciĺ	do
dostawcy	czynnika	chğodniczego	we	wğaŜciwej	butli
odzyskowej	i	powinien	zostaĺ	umieszczony	odpowiedni
dokument	przekazania	odpad·w.

ǒ 	Nie	wolno	mieszaĺ	czynnik·w	chğodniczych	w
urzŃdzeniach	do	odzyskiwania,	a	zwğaszcza	w	butlach.

ǒ 	W	przypadku	odğŃczenia	sprňŨarki	lub	opr·Ũnienia
oleju	sprňŨarkowego,	naleŨy	upewniĺ	siň,	Ũe	zostağy
one	opr·Ũnione	do	dopuszczalnego	poziomu,	aby
uniknŃĺ	pozostawienia	ğatwopalnego	czynnika
chğodniczego	wewnŃtrz	Ŝrodka	smarnego.

ǒ 	Proces	opr·Ũnienia	naleŨy	przeprowadziĺ	przed
zwrotem	sprňŨarki	do	dostawc·w.
W	celu	przyspieszenia	tego	procesu	naleŨy
zastosowaĺ	wyğŃcznie	ogrzewanie	elektryczne	do
kadğuba	sprňŨarki.

Uwagi
NaleŨy	uwaŨnie	przeczytaĺ	poniŨsze	informacje,	aby	prawidğowo	obsğugiwaĺ	klimatyzator.	
PoniŨej	wymieniono	trzy	rodzaje	ostrzeŨeŒ	i	sugestii	dotyczŃcych	bezpieczeŒstwa.	

 OSTROŻNIE:	

 OSTROŧNIE:	

 OSTROŻNIE:	

	Nieprawidğowa	obsğuga	może spowodowaĺ	powaŨne	konsekwencje: Ŝmierć lub	powaŨne	
obraŨenia	ciağa.	

	Nieprawidğowa	obsğuga	może	spowodowaĺ	obraŨenia	ciağa	lub	uszkodzenie	sprzętu;	
w	niekt·rych	przypadkach	moŨe	powodowaĺ	powaŨne	konsekwencje.	

Niniejsze	informacje	mogŃ	zapewniĺ	prawidğowe	dziağanie	urzŃdzenia.	

Symbole na	ilustracjach

:	wskazuje	dziağanie,	kt·rego	naleŨy	unikaĺ.	

:	wskazuje,	Ũe	naleŨy	przestrzegaĺ	waŨnych	informacji	

:	wskazuje	czňŜĺ,	kt·ra	musi	byĺ	uziemiona.	

:		NaleŨy	uwaŨaĺ	na	poraŨenie	prŃdem	elektrycznym	(ten	symbol	jest	wyŜwietlany	na	etykiecie urządzenia.

NaleŨy	stosowaĺ	siň	do	nastňpujŃcych	waŨnych	zaleceŒ	dotyczŃcych	bezpieczeŒstwa.	
- Po	przeczytaniu	tej instrukcji	naleŨy	ją przekazaĺ	tym,	kt·rzy	bňdŃ	korzystaĺ	z	urzŃdzenia.
-	 UŨytkownik	urzŃdzenia	powinien	mieĺ	niniejszŃ	instrukcjň	pod	rňkŃ	i	udostňpniĺ	jŃ	tym,	kt·rzy	bňdŃ	przeprowadzaĺ

naprawy	lub	przenoszenie	urzŃdzenia.	Dodatkowo	naleŨy	jŃ	udostňpniĺ	nowemu	uŨytkownikowi	przy	
zmianie wğaŜciciela	urzŃdzenia.
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Uwagi
OSTRZEŧENIE

NaleŨy	skontaktowaĺ	siň	z	dziağem	sprzedaŨy	/	serwisu	w	celu	instalacji.	
Nie	wolno	pr·bowaĺ	instalowaĺ	klimatyzatora	samodzielnie,	poniewaŨ	niewğaŜciwe	instalacje	mogŃ	spowodowaĺ	
poraŨenie	prŃdem	elektrycznym,	poŨar,	wyciek	wody.

OSTRZEŧENIE
W	przypadku	wykrycia	nieprawidğowoŜci,	
takich	jak	wypalenie	mağego	zanieczyszczenia,	
naleŨy	natychmiast	wyğŃczyĺ	urzŃdzenia	i	
skontaktowaĺ	siň	ze	sprzedawcŃ.	

WYŁ.

NaleŨy	uŨywaĺ	wyğŃcznego	Ŧr·dğa	
zasilania	z	wyğŃcznikiem	automatycznym

NaleŨy	sprawdziĺ	bezpiecznie	prawidğowŃ	instalacjň	
odpğywu	wody.

NaleŨy	podğŃczyĺ	cağkowicie	przew·d	zasilajŃcy	
do	gniazdka

NaleŨy	uŨywaĺ	wğaŜciwego	napiňcia 1. 	Nie	uŨywaj	przedğuŨacza	lub	kabla	zasilajŃcego
przedğuŨonego	lub	podğŃczonego	w	poğowie.

2. 	Nie	wolno	zainstalowaĺ	urzŃdzenia	w	miejscu,	w	kt·rym
istnieje	moŨliwoŜĺ	wycieku	ğatwopalnego	gazu	wok·ğ
urzŃdzenia.

3. 	Nie	wolno	wystawiaĺ	urzŃdzenia	w	pobliŨu	pary	wodny
lub	oleju.

Nie	naleŨy	uŨywaĺ	kabla	zasilajŃcego	w	wiŃzce. NaleŨy	uwaŨaĺ,	aby	nie	uszkodziĺ	
przewodu	zasilajŃcego.	

Nie	wolno	wkğadaĺ	przedmiot·w	do	wlotu	lub	wylotu	
powietrza.	

Nie	naleŨy	rozpoczynaĺ	ani	przerywaĺ	pracy	
poprzez	odğŃczenie	kabla	zasilajŃcego	itp.

Nie	naleŨy	kierowaĺ	strumienia	powietrza	
bezpoŜrednio	na	ludzi,	zwğaszcza	na	
niemowlňta	lub	osoby	starsze.

Nie	wolno	pr·bowaĺ	samemu	
naprawiaĺ	ani	rekonstruowaĺ	
urzŃdzenie.	

NaleŨy	podğŃczyĺ	przew·d	
uziemiajŃcy.		

uziemienie

OSTROŧNIE
Nie	naleŨy	uŨywaĺ	urzadzenia	do	cel·w	
przechowywania	ŨywnoŜci,	dzieğ	sztuki,	precyzyjnego	
wyposaŨenia,	hodowli	lub	uprawy.

NaleŨy	od	czasu	do	czasu	zaczerpnŃĺ	
ŜwieŨego	powietrza,	zwğaszcza	gdy	urzŃdzenie	
gazowe	pracuje	jednoczeŜnie.

Nie	naleŨy	obsğugiwaĺ	wyğŃcznika	mokrŃ	rňkŃ.	

Nie	naleŨy	instalowaĺ	urzŃdzenia	w	pobliŨu	kominka	lub	
innego	urzŃdzenia	grzewczego.	

NaleŨy	sprawdziĺ	dobry	stan	stojaka	
montaŨowego

Nie	wolno	wylewaĺ	wody	do	urzŃdzenia	
czkajŃcego	na	oczyszczenie

Nie	naleŨy	umieszczaĺ	zwierzŃt	lub	roŜlin	w	
bezpoŜredniej	drodze	przepğywu	powietrza.

Nie	naleŨy	umieszczaĺ	na	urzŃdzeniu	Ũadnych	
przedmiot·w	ani	siň	na	nim	wspinaĺ.	

Nie	naleŨy	umieszczaĺ	na	urzŃdzeniu	wazonu	
na	kwiaty	ani	pojemnik·w	na	wodň.	
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 INSTRUKCJE
NaleŨy poprosiĺ sprzedawcň lub specjalistň o instalacjň, 
nigdy nie pr·bowaĺ zainstalowaĺ samodzielnie przez 
uŨytkownik·w. Po instalacji naleŨy upewniĺ siň, Ũe 
speğnione sŃ nastňpujŃce warunki. 

 OSTRZEŻENIE:
NaleŨy skontaktowaĺ siň ze sprzedawcŃ w celu instalacji 
urzŃdzenia. 
Nieprawidğowy montaŨ moŨe spowodowaĺ wyciek wody, 
poraŨenie prŃdem elektrycznym i zagroŨenie poŨarowe. 

 OSTROŻNIE:
ǒ Nie wolno instalowaĺ klimatyzatora w pomieszczeniach,

w kt·rych wystňpujŃ gazy ğatwopalne,  poniewaŨ gazy
ğatwopalne w pobliŨu klimatyzatora mogŃ spowodowaĺ
zagroŨenie poŨarowe.

ǒ Zainstalowany wyğŃcznik obwodu elektrycznego.
Ğatwo powoduje poraŨenie prŃdem elektrycznym bez
wyğŃcznika.

ǒ NaleŨy podğŃczyĺ przew·d uziemiajŃcy.
Przew·d uziemiajŃcy nie powinien byĺ podğŃczony
do rury gazu, wodociŃgowej, piorunochronu lub
linii telefonicznej, nieprawidğowe uziemienie moŨe
spowodowaĺ poraŨenie prŃdem elektrycznym.

W celu zapewnienia sprawnego rozğadowania 
naleŨy prawidğowo stosowaĺ rurň odprowadzajŃcŃ 
NiewğaŜciwe stosowanie rur moŨe powodowaĺ wycieki 
wody. 

Uwagi
[Miejsce instalacji]
ǒ Klimatyzator powinien byĺ umieszczony w miejscu o

dobrej wentylacji i ğatwym dostňpie.
ǒ accessible place.

Klimatyzatora nie naleŨy zainstalowaĺ w nastňpujŃcych
miejscach:
(a) Miejsca z oparami oleju maszynowego lub innych
olej·w.
(b) WybrzeŨe o wysokiej zawartoŜci soli w powietrzu.
(c) Blisko Ŧr·dğa ciepğa z wysokŃ zawartoŜciŃ gaz·w
siarczkowych.
(d) Miejsce, w kt·rym wystňpujŃ czňste wahania
napiňcia, np. fabryka itp.
(e) W pojazdach lub statkach.
(f) Kuchnia z parŃ ciňŨkiego oleju lub wilgociŃ.
(g) w pobliŨu maszyny emitujŃcej fale
elektromagnetyczne.
(h) Miejsca z kwaŜnymi, alkalicznymi oparami.
Telewizor, radio, urzŃdzenia akustyczne itp. ZnajdujŃ
siň w odlegğoŜci co najmniej 1 m od urzŃdzenia
wewnňtrznego, urzŃdzenia zewnňtrznego, przewodu
zasilajŃcego, przewodu ğŃczŃcego, rur, w przeciwnym
razie moŨe dojŜĺ do zakğ·cenia obrazu lub powstania
szum·w.

[Okablowanie]
Klimatyzator powinien byĺ wyposaŨony w specjalny 
przew·d zasilajŃcy. 
[Hağas podczas dziağania]
ǒ NaleŨy wybraĺ nastňpujŃce lokalizacje:

(a) MoŨliwoŜĺ podtrzymania ciňŨaru klimatyzatora, nie
zwiňksza hağasu roboczego i wibracji podczas pracy.

ǒ (b) GorŃce opara z wylotu urzŃdzenia zewnňtrznego i
hağas podczas pracy nie przeszkadzajŃ sŃsiadom.
NieobecnoŜĺ przeszk·d wok·ğ wylotu urzŃdzenia
zewnňtrznego.

Środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa
 Środki ostrożności dotyczące instalacji

OSTRZEŻENIE!
✶  Obszar pomieszczenia, w kt·rym zainstalowany jest klimatyzator z czynnikiem chğodniczym R32, nie moŨe byĺ

mniejszy niŨ minimalny obszar okreŜlony w poniŨszej tabeli, aby uniknŃĺ potencjalnych problem·w zwiŃzanych z
bezpieczeŒstwem z powodu przekroczenia limitu stňŨenia czynnika chğodniczego w pomieszczeniu spowodowanego
wyciekiem czynnika chğodniczego z ukğadu chğodniczego urzŃdzenia wewnňtrznego.

✶  Po zapiňciu wpustu kielichowego przewod·w ğŃczŃcych nie moŨna go ponownie uŨyĺ (moŨe to wpğynŃĺ na szczelnoŜĺ
powietrznŃ).

✶  Dla urzŃdzenia wewnňtrznego / zewnňtrznego naleŨy zastosowaĺ cağy przew·d ğŃczŃcy, zgodnie z wymaganiami
specyfikacj  procesu instalacji i instrukcji obsğugi.

Minimalna powierzchnia pomieszczenia

Rodzaj LFL
kg / m3 hv m Cağkowita masa napeğnienia czynnika chğoniczego / kg 

Minimalna powierzchnia pomieszczenia / m2

R32 0,306

1,224 1,836 2,448 3,672 4,896 6,12 7,956
0,6 29 51 116 206 321 543
1,0 10 19 42 74 116 196
1,8 3 6 13 23 36 60
2,2 2 4 9 15 24 40

Uziemienie
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Funkcje specjalne i instrukcje

Obsługa bezpieczeństwa urządzenia wewnętrznego
● W	przypadku	zagubienia	lub	uszkodzenia	pilota

zdalnego	sterowania	przełącznik	awaryjny	można	
obsługiwać	pod	panelem	(jak	pokazano	na	rysunku).	

● W	stanie	OFF	naciśnięcie	wyłącznika	awaryjnego
może	włączyć	urządzenie	do	pracy	automatycznej.
Klimatyzacja	automatycznie	wybiera	tryb	pracy	zgodnie
z	temperaturą	w	pomieszczeniu	(chłodzenie	lub
ogrzewanie).

● Jednak	ustawienia	temperatury	i	prędkości	wiatru	nie
można	zmienić.	W	stanie	ON	należy	nacisnąć	ten
przycisk,	aby	wyłączyć	klimatyzator.

Przełącznik	wyboru	wylotu	powietrza

Dioda	LED	
chłodzenia

Dioda	LED	wyświetlacza

Awaria	diody	LED	

Dioda	LED	zasilania

Zdalny	odbiornik	sygnału

LED	
ogrzewania

Przycisk	
bezpieczeństwa

Przycisk	bezpieczeństwa

Kontrola dopływu powietrza do pomieszczenia

OSTROŻNIE

Przed	otwarciem	przedniej	kratki	należy	pamiętać	o	zatrzymaniu	pracy	 i	wyłączeniu	wyłącznika.	Nie	wolno	dotykać	
metalowych	części	wewnątrz	urządzenia	wewnętrznego,	ponieważ	może	to	spowodować	obrażenia	ciała.	

● Niezależnie	od	trybu	pracy	lub	sytuacji,	powietrze
wydmuchuje	się	z	górnego	wylotu	powietrza.

● Należy	używać	tego	przełącznika	w	razie	potrzeby
zmienić,	aby	powietrze	wychodziło	z	dolnego	wylotu
powietrza.	(Podczas	spania	itp.)

● Klimatyzator	automatycznie	decyduje	o	odpowiednim
nawiewu	w	zależności	od	trybu	pracy	i	sytuacji.

● W	trybie	chłodzenia	/	osuszania	i	wentylatora,	aby
zimne	powietrze	nie	miało	bezpośredniego	kontaktu	z
ludźmi,	powietrze	jest	wydmuchiwane	z	górnego	wylotu
powietrza.



14

Rozwiązywanie problemów
Poniższe przypadki nie oznaczają wadliwego działania
Słychać	szumy Po	włączeniu	klimatyzatora,	sprężarka	uruchamia	się	lub	zatrzymuje	

podczas	pracy, albo	gdy	klimatyzator jest w trybie czuwania,	czasami	
słychać szumy.	W	takim	przypadku to przepływający czynnik 
chłodniczy,	a	nie	usterka.	

Słychać	trzaski Jest	to	spowodowane	rozszerzalnością	cieplną	lub	kurczeniem	
się	tworzyw	sztucznych.

Nieprzyjemny zapach Powietrze	wydmuchiwane	z	urządzenia	wewnętrznego	czasami	może 
mieć nieprzyjemny zapach.	Często wynika to	z	woni	farb,	tytoniu, etc.
wchłanianych	przez	klimatyzator.

Podczas	pracy	z	
urządzenia	
wewnętrznego	wydobywa	
się	mgła.	

W	trybie	CHŁODZENIA	lub	OSUSZANIA	z	urządzenia	może	
wydobywać się	cienka	mgiełka	wodna. Jest to związane 
z wysoką wilgotnością powietrza i dużymi różnicami temperatur.

Urządzenie	automatycznie	przełącza	się	na	tryb	
WENTYLATORA	podczas	chłodzenia.	

Aby	zapobiec	gromadzeniu	się	szronu	na	wymienniku	ciepła, 
klimatyzator	czasami	automatycznie	przełącza	się	w	tryb	
wentylatora. Natomiast wkrótce wraca do właściwego trybu.

Nie	można	ponownie	
uruchomić	klimatyzatora 
wkrótce	po	zatrzymaniu.	

Wynika	 to	z	 funkcji	samo	ochronnej	systemu,	dlatego	nie	można	go	
ponownie	uruchomić	przez	około	trzy	minuty	po	zatrzymaniu.	

Należy	poczekać	około 
trzech minut

Powietrze	nie	nawiewa	lub	nie	można	
zmienić	prędkości	wentylatora	podczas	
osuszania.	

W	 trybie	 osuszania,	 gdy	 temperatura	 pokojowa jest wyższa 
o 2°C	 niż	 ustawienie	 temperatury,	 urządzenie	 pracuje	 z	 przerwami
z	niską prędkością	bez	względu	na	ustawienie	wentylatora.

Woda/para z agregatu/jednostki zewnętrznej. Powoduje	to	defrost - rozmrażanie jednostki zewnętrznej - 
usuwanie	nagromadzonego	szronu z wymiennika ciepła agregatu.

Podczas	 grzania,	 wentylator	 urządzenia	
wewnętrznego	 nadal	 działa,	 nawet gdy	
urządzenie	jest	zatrzymane.	

Aby	pozbyć	się	nadmiaru	ciepła,	wentylator	urządzenia	wewnętrznego	
będzie	 pracował	 jeszcze przez	 chwilę	 po zatrzymaniu	
urządzenia.	

Przed	skontaktowaniem	się	z	instalatorem/serwisem,	należy	sprawdzić:	
Urządzenie	nie	uruchamia	się

Czy	zasilanie jest włączone?

Zasilanie nie jest załączone.

Czy napięcie z sieci	jest	w	normie? Czy	działa	wyłącznik	różnicowo-
prądowy?

Należy natychmiast	wyłączyć	zasilanie	
i skontaktować	się	ze	sprzedawcą.	
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Rozwiązywanie problemów
Słabe chłodzenie lub grzanie
Czy wprowadzono właściwe nastawy na 
sterowniku?

Czy filtry nie są brudne? Czy żaluzje pracują właściwie/są otwarte?

Czy są przeszkody na wylocie urządzenia? Czy nie są otwarte drzwi lub okna?

Słabe chłodzenie
Czy są jakieś inne źródła ciepła 
w pomieszczeniu?

Czy światło słoneczne nie wpada 
bezpośrednio do pomieszczenia?

Czy pomieszczenie nie jest 
zbyt zatłoczone?

Wydmuchiwane zimne/letnie powietrze (podczas grzania)
W przypadku nieprawidłowego działania klimatyzatora i po sprawdzeniu wyżej 
wymienionych czynności lub gdy zaobserwowane zostanie następujące zjawisko, 
należy wyłączyć klimatyzator i skontaktować się z Instalatorem/Serwisem.
1) Bezpiecznik/zasilanie często się wyłączają.
2) Skrapla się woda.
3) Słyszalne są nietypowe dźwięki.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW DOTYCZĄCYCH KLIMATYZATORA
Miganie diod LED Wyświetlacz 

sterownika 
przewodowego

Usterka Możliwe przyczyny
LED6 LED1

0 1 E1 Awaria czujnika temperatury pokojowej Czujnik rozłączony lub uszkodzony, albo 
w niewłaściwej pozycji lub zwarcie elektryczne.

0 2 E2 Awaria czujnika temperatury wymiennika Czujnik rozłączony lub uszkodzony, albo w 
niewłaściwej pozycji lub zwarcie elektryczne.

0 4 E4 Błąd pamięci EEPROM Układ EEPROM odłączony lub uszkodzony, 
źle zaprogramowany lub uszkodzona PCB.

0 7 E7 Nieprawidłowa komunikacja pomiędzy 
urządzeniem wewnętrznym i zewnętrznym

Nieprawidłowe połączenie lub przewody rozłączone, 
albo nieprawidłowe ustawienie adresu urządzenia 
wewnętrznego lub problem z zasilaniem, wadliwą 
PCB.

0 8 E8
Nieprawidłowa komunikacja pomiędzy 
sterownikiem przewodowym a jednostką 
wewnętrzną

Nieprawidłowe połączenie lub rozłączony sterownik 
albo awaria PCB.

0 12 E10

0 11 E11

Awaria systemu skroplin
Silnik pompki rozłączony lub w nieodpowiednim 
położeniu, wyłącznik pływakowy rozłączony lub 
w niewłaściwym położeniu albo nieprawidłowy 
spadek grawitacyjny.

0 13 C1 Niepoprawny sygnał zerowy Nieprawidłowo wykryto sygnał.

0

0

14

19

E14

E19

Problem z silnikiem wentylatora DC 
klimatyzatora

Silnik wentylatora DC rozłączony lub uszkodzony 
wentylator, albo obwód przerwany lub silnik 
zablokowany.

Uwaga:
1. Awarię zewnętrzną  może również sygnalizować urządzenie wewnętrzne, metoda sprawdzania jest następująca:  Liczba ilości  błysku LED6
oznacza cyfrę dziesiątek, a liczba ilości  błysku LED1 oznacza cyfrę jednostki, należy używać  tej wartości  dwucyfrowej minus 20, a następnie
kod błędu urządzenia zewnętrznego zostanie otrzymany. Na przykład, jeśli  kod błędu urządzenia zewnętrznego wskazuje 15, LED6 będzie
najpierw migać 3 razy, dwie sekundy później, LED1 mignie 5 razy, a cztery sekundy później proces powtórzy się ponownie.
2. Dioda LED6 jest zielona na PCB urządzenia wewnętrznego, dioda LED1 jest żółta.
3. Aby uzyskać znacznie więcej informacji na temat awarii urządzenia zewnętrznego, należy zapoznać się z listą rozwiązywania problem

ów urządzenia zewnętrznego.

Czujnik nieszczelności R32 
uszkodzony lub odłączony

Odłączenie czujnika, uszkodzenie, zła pozycja, 
zwarcie

Nieszczelność - czynnik R32 Wyciek czynnika chłodniczego R32.
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Uwaga
Konieczność	zapoznania	się przez	Użytkownika
 Należy	zainstalować	klimatyzator	zgodnie	z	wymaganiami	określonymi	w	niniejszej	instrukcji,	aby	zapewnić	prawidłowe

działanie	systemu klimatyzacji.
 Należy	uważać,	aby	nie	porysować	powierzchni	obudowy	podczas	przenoszenia	klimatyzatora.
 Należy	przechowywać	instrukcję	do	wykorzystania	w	przyszłości	podczas	konserwacji	lub zmiany	miejsca instalacji.
 Po	instalacji	należy	użyć	klimatyzatora	zgodnie	ze	specyfikacją, zawartą	w	instrukcji	obsługi.

Wskazówki

Ustawienie odpowiednich kierunków żaluzji. Unikanie	bezpośredniego	światła	słonecznego	
i	napływu powietrza.

Utrzymywanie	odpowiednich	temperatur	
w	pomieszczeniu.	Zbyt	chłodne	lub	ciepłe powietrze	nie	
jest	korzystne	dla	zdrowia.	Ponadto może się to wiązać 
z	nadmiernym	zużyciem	energii	elektrycznej.	

Optymalna	
temperatura

Należy	prawidłowo	używać	programatora czasowego.
Korzystając	z	trybu	TIMER, spraw, żeby	
w pomieszczeniu była odpowiednia temperatura. 
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Rozwiązywanie problemów
Czyszczenie urządzenia

Ustawienie	temperatury

Temperatura	
odpowiedna	

Nie	wolno	blokować	
przepływu.

Należy 	zamykać 	drzwi	
i 	okna	podczas	pracy

Podczas	pracy	w	trybie	
chłodzenia	należy	

zapobiegać	przenikaniu	
bezpośredniego	światła	
słonecznego	za	pomocą	

zasłon	lub	żaluzji

Efektywne	zastosowanie	
funkcji TIMER

W	 przypadku,	 gdy	 nie	
używasz	 urządzenia	 przez	
dłuższy	 czas,	 wyłącz 
zasilanie.	

Wyłącz

Efektywnie	zastosowanie	
żaluzji

Pilot bezprzewodowy

Nie	wolno	
używać		wody	do	
czyszczenia. Należy	
wytrzeć	sterownik	
suchą	szmatką.	

Obudowy klimatyzatora

Należy	czyścić	klimatyzator	
bez detergentów.	Przed	
wytarciem	należy	wycisnąć	
wodę	ze ścierki, etc. 
a	następnie	całkowicie	
wytrzeć wilgoć.

Nie	wolno	używać	następujących	środków	do	czyszczenia

Benzyna, rozcieńczalnik	lub	środek	
czyszczący	mogący	uszkodzić	
powłokę	urządzenia.

Gorąca	woda	o	temperaturze	
powyżej	40	°C	może	
spowodować	odbarwienia	lub	
deformację.

Czyszczenie	filtrów:
1.  Należy otworzyć panel przedni.
2. Należy wyjąć filtry.

3. Należy wyczyścić filtry.
Należy	usunąć	kurz	za	pomocą	odkurzacza	lub	umyć	
filtry	pod bieżącą wodą.	Filtry należy zaaplikować po 
całkowitym wysuszeniu.

4. Należy zamontować filtry.
Należy	zamontować	filtry	prawidłowo.	Należy	upewnić
się,	że	filtry	są prawidłowo	zamocowane

5. Należy zamknąć panel przedni.

Raz	na	dwa	
tygodnie

Wyczyścić	filtry

Do	usuwania	kurzu/zanieczyszczeń,	należy	używać	wody	
lub	odkurzacza.	W	przypadku,	gdy	filtry	są zbyt	brudne,	
należy	je wyczyścić	detergentem	lub wodą	z	mydłem.	
Należy	je	wypłukać	czystą	wodą,	osuszyć	i	zamontować	
ponownie.	

Uwaga

Nie	wolno	myć	filtrów w	gorącej	wodzie	
o	temperaturze	powyżej	40	°	C,	ponieważ	może	to	
spowodować	uszkodzenie	filtrów. Należy	ostrożnie	
wytrzeć	filtry i zaaplikować je z powrotem.

Wyczyścić	urządzenie	wewnętrzne	

Należy	czyścić za pomocą	szmatki/ścierki lub	neutralnego	
detergentu,	a	następnie	wytrzeć	wilgoć	suchą	tkaniną.	
Nie	wolno	używać	zbyt	gorącej	wody	(powyżej	40°C),	
która	może spowodować	odbarwienia	lub	deformację.	Nie	
wolno	używać	chemicznych	detergentów, nie 
przeznaczonych do czyszczenia systemów klimatyzacji.
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Montaż
Uwaga:
Aby	zapewnić	prawidłową	instalację,	przed	rozpoczęciem	pracy	należy	przeczytać	uważnie	uwagi i ostrzeżenia.	Po	
instalacji	należy	uruchomić	poprawnie urządzenie	i	pokazać	klientom,	jak	obsługiwać	i	czyścić	urządzenie. 
Znaczenie ostrzeżeń:

OSTRZEŻENIE:	W	przypadku	niezastosowania się	do	 tego wymogu	może	dojść	do	poważnych	obrażeń	ciała lub	
nawet	śmierci.	

OSTROŻNIE:	W	przypadku	nieprzestrzegania	może	doprowadzić	do	obrażeń	osób	i	uszkodzenia	sprzętu.	

OSTRZEŻENIE:
● Instalacja	powinna	być	wykonana	przez	profesjonalistów,	nie	należy	instalować	urządzenia	samodzielnie.

Nieprawidłowy	montaż	może spowodować	wyciek	wody,	porażenie	prądem	elektrycznym	lub	pożar.
● Należy	zainstalować	urządzenie	zgodnie	z	instrukcją.	Nieprawidłowy	montaż	może spowodować	wyciek	wody,

porażenie prądem	elektrycznym	lub	wypadek	pożarowy.
● Należy	używać	określonych	akcesoriów	i	części.	W	przeciwnym	razie	może	dojść	do	wycieku	wody,	porażenia

prądem	elektrycznym,	pożaru	lub	upadku	urządzenia.
● Należy	umieścić	urządzenie	w	miejscu	wystarczająco	stabilnym,	aby	utrzymać	jego	ciężar.	Urządzenie może	spaść,

powodując	obrażenia	ciała.
● Podczas	instalacji	urządzenia	należy	wziąć	pod	uwagę	możliwe niesprzyjające warunki atmosferyczne.

Nieprawidłowy	montaż	może spowodować	upadek	urządzenia.
● Wszystkie	prace	elektryczne	powinny	być	wykonywane	przez	doświadczone	osoby	zgodnie	z	prawem lokalnym,

przepisami	i	niniejszą instrukcją.
● Nieprawidłowy	montaż	lub	niewłaściwy	przewód	elektryczny może	spowodować	porażenie	prądem	elektrycznym	lub

pożar.	Wszystkie	przewody	i	obwód	powinny	być zabezpieczone.	Należy	upewnić	się,	że	nic nie	uszkodzi	listwy
zaciskowej	i	przewodów	elektrycznych.

● Należy	ułożyć	prawidłowo	przewody podczas	podłączania	zasilania.	Mocno	zamocuj osłony zacisków,	aby	uniknąć
przegrzania,	porażenia	prądem	elektrycznym i	pożaru.

● W	przypadku	wycieku	czynnika	chłodniczego	podczas	instalacji	urządzenia,	należy	zapewnić	dobrą	wentylację
w	pomieszczeniu.

● Podczas	pożaru	może	wytwarzać	się szkodliwy	gaz.
● Należy	sprawdzić	urządzenie	po	instalacji.	Należy	sprawdzić czy	nie	ma	wycieków.	Czynnik	chłodniczy	będzie

wytwarzał	trujący	gaz	w	przypadku	zetknięcia	się	ze	źródłem	ciepła	takim	jak	grzejnik,	piec	itp.
● Należy	wyłączyć	zasilanie	przed	sprawdzaniem listwy zaciskowej.

OSTROŻNIE:
● Urządzenie	powinno	być	uziemione.	Ale	uziemienie	nie	powinno	być	podłączone	do	przewodów wodnych/gazowych,

linii telefonicznych, etc.	Nieprawidłowe	uziemienie może spowodować	porażenie	prądem	elektrycznym.
● Należy	zainstalować	wyłącznik	rożnicowoprądowy,	aby	uniknąć	porażenia	prądem	elektrycznym.
● Rury chłodnicze/skroplin	należy	zaizolować	materiałami	izolacyjnymi	na	wypadek wystąpienia	rosy.	Nieprawidłowa

instalacja	odpływu	wody	może spowodować	wyciek	wody	i	uszkodzić inne sprzęty.
● Aby	zredukować szumy,	należy	zachować	co	najmniej	1m	od	innych pasm elektrycznych.
● Nie	należy	instalować	urządzenia	w	następujących	miejscach:

Uziemienie

(a) Miejsca,	gdzie w powietrzu	występują	oleje,	np. kuchnia.
(b) Miejsce,	gdzie	występuje	gazy przyspieszające korozję.	Rury	miedziane	i	spawane części	mogą	zostać

uszkodzone	na	skutek korozji,	powodując	wycieki.

(c) Miejsca,	gdzie	występują	silne	promieniowania.	Może to wpłynąć na sterowanie	urządzeń,	powodując	awarie.
(d) Miejsce,	gdzie	istnieją	łatwopalne	gazy,	brud	i	substancje	lotne	(rozcieńczalniki,	benzyna),	substancje	te	mogą

spowodować	pożar.

● Podczas	instalowania	urządzenia	należy	zapoznać	się	z	instrukcją.

Informacja dla Instalatorów:
Należy	pokazać	klientom,	jak	obsługiwać	urządzenie.	
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MONTAŻ
 PRZED INSTALACJĄ - Nie należy wyrzucać żadnych akcesoriów, aż do momentu wykonania instalacji.

● Należy	ustalić	sposób	transportu	urządzenia	do	miejsca montażu.
● Nie	należy	usuwać	opakowań,	zanim	urządzenie	nie	dotrze	do	miejsca	instalacji.
● W	przypadku	braku	możliwości	uniknięcia	rozpakowania,	należy	odpowiednio	zabezpieczyć	urządzenie.

WYBIERANIE MIEJSCA INSTALACJI

(1) Miejsce	montażu	musi	spełniać wymagania budowlane	i	musi być uzgodnione	z Klientem:
● Miejsce,	w	którym	można	zapewnić	odpowiedni	przepływ	powietrza.
● Nie	istnieją	blokady	 co do	przepływu	powietrza.
● Miejsce,	gdzie	jest zapewniony odpowiedni odpływ	wody.
● Miejsce, które jest właściwe pod względem	utrzymania ciężaru urządzenia.
● Miejsce bez nachyleń, które mogą spowodować nieprawidłowy montaż urządzenia.
● Miejsce,	w	którym	jest	wystarczająco	dużo	miejsca, aby urządzenie pracowało płynnie i prawidłowo.
● Długość	rurociągów między urządzeniami	jest właściwa (Patrz instrukcja montażu).
● Urządzenie	wewnętrzne	i	zewnętrzne,	przewody zasilające,	przewody komunikacyjne znajdują	się	w	odległości

co	najmniej	1	m	od telewizora i innych sygnałów.

 MONTAŻ URZĄDZENIA WEWNĘTRZNEGO

Należy	 zwrócić	 uwagę	
na	 uniesiony odpływ 
skroplin.

Rozmieszczenie	
kierunków	rurociągów, 
odpływu.

Lewo

W dół

Tylne	lewe

Tylne	prawe

Prawo

więcej	niż	20	cm

więcej	niż	10	cm

więcej	niż	10	cm
więcej	niż	60	cm

WYBÓR MIEJSCA MONTAŻU
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Montaż
Instalacja urządzenia wewnętrznego
(1) Należy	wykonać	otwór	w ścianie	i	zasłonić go.

● Należy	wykonać	otwór	o	średnicy około	55	mm,	z
lekkim spadkiem	na	zewnątrz.

● Uszczelnić i zaizolować otwór po instalacji.

Otwór	w	ścianie

Grubość	ściany

Po	stronie	urządzenia	
wewnętrznego

Po	stronie	urządzenia	
zewnętrznego

(2) Instalacja	urządzenia	wewnętrznego

Zdejmowanie przedniego panelu

● Należy	odchylić	zaciski	w	panelu	przednim po	obu
stronach	i	podnieść	je	do	oporu.

● Należy	poluzować	zaznaczone	cztery	śruby	i	otworzyć
panel.

Cztery	śruby

Rurociągi

Rurociągi
● Ułożyć	rury	i	odpływ skroplin,	a	następnie

przymocować	je	za	pomocą	taśmy.

● W	przypadku	orurowania	po	lewej	stronie	należy
odciąć	część maskującą.

● W	przypadku	orurowania	z	tyłu,	z	lewej	strony	należy
wygiąć rury	zgodnie	z	kierunkiem	orurowania.

Orurowanie	
w prawo

Przymocować	
za	pomocą	
taśmy. Orurowanie 

w lewo

Przewód	elektryczny	urządzenia	
wewnętrznego	/	zewnętrznego

Materiał	
termoizolacyjny

Odpływ skroplin

Orurowanie

● Przewód elektryczny	wewnętrzny	/	zewnętrzny
i	odpływ skroplin	należy	zaizolować.
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Montaż
Mocowanie urządzenia wewnętrznego
Instalacja urządzenia wewnętrznego może być wykonana na jeden z dwóch poniższych sposobów:

Na ścianie Na stojąco - przy podłodze

Płyta	montażowa na ścianie

● Należy	zamocować	płytę	montażową,	a	następnie	użyć	czterech	śrub,	aby	przymocować	urządzenie	do	ściany.
Jak na rysunku:

Śruby

Śruby

● Należy	zdjąć	panel	przedni,	a	następnie	użyć	dwóch	śrub	mocujących,	aby	przymocować	urządzenie	do	podłogi.
Jak	na rysunku:

● Po	połączenie rurociągów	czynnika	chłodniczego	i	odpływu skroplin	należy	uszczelnić otwór w ścianie. Należy
zamocować	panel	przedni i obudowy	w	ich	oryginalnych	pozycjach.
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Montaż
 PRZEWODY CHŁODNICZE (w przypadku przewodów zewnętrznych należy zapoznać się z instrukcją montażu 

urządzenia zewnętrznego).

 do 

 o 

(Dla rury cieczy)

(Dla rury gazu)

 rur

Wielkość rury
Tabela 1

rury
 do A 

(144 

 MONTAŻ ODPŁYWU
(1)

 rur  rur  (rura z 

 z  co 
 inne 

 do 
 i  z 

 na 
 gdy 

 rury i  z  do  dotrze do 

 rura 

Model Strona cieczy Strona gazu

AF25S2SD1FA 
AF35S2SD1FA 
AF42S2SD1FA 
AF25S2SD1FA(H) 
AF35S2SD1FA(H) 
AF42S2SD1FA(H) 

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.
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Montaż
 PODŁĄCZENIE OPRZEWODOWANIA

Należy wykonać połączenie przewodów w celu doprowadzenia zasilania do urządzenia zewnętrznego, tak aby zasilanie 
urządzenia wewnętrznego było doprowadzane przez zaciski. Specyfikacja przewodu zasilającego H05RN-F3G 2.5mm2 
Specyfikacja przewodu między urządzeniem wewnętrznym a urządzeniem zewnętrznym to H05RN-F4G 1.5mm2.

Zaciski 
urządzenia 
wewnętrznego

Zaciski 
urządzenia 
zewnętrznego

OSTRZEŻENIE:
Podczas podłączania listwy zaciskowej zasilania należy 
przestrzegać następujących zasad:
N i e  na l eży  pod ł ączyć  p r z e w o d ó w  o  r ó żnych 
specyfikacjac  do tej samy listwy zaciskowej. 
(Niedokręcony drut może spowodować przegrzanie 
obwodu)
Należy podłączyć przewody o tych samych parametrach, 
jak pokazano na prawym rysunku. 

Należy podłączyć 
przewody o tej 

samej specyfikacj  z 
dwóch stron. 

Nie należy podłączyć 
przewodów o tej samej 
specyfikacj  w jednej 

stronie. 

Nie wolno podłączyć 
przewodów o różnych 

specyfikacjach  

 PRZYKŁAD OKABLOWANIA
Informacje na temat obwodu urządzenia zewnętrznego znajdują się w Instrukcji montażu urządzenia zewnętrznego. 
Uwaga: Wszystkie przewody elektryczne posiadają własne bieguny pasowane do tego na listwie zaciskowej. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na poniższe i sprawdzić po instalacji

Przypadek do upełnienia Niewłaściwa instalacja może 
spowodować

Należy sprawdzić

Czy urządzenie wewnętrzne jest 
prawidłowo zainstalowane?

Urządzenie może spaść, spowodować 
wibracje lub hałas. 

Czy przeprowadzana jest kontrola 
wycieku gazu?

Może to prowadzić do niedoboru gazu. 

Czy urządzenie jest odpowiednio 
izolowane?

Może wystąpić kropla rosy lub wody. 

Czy odprowadzanie wody jest płynne? Może wystąpić kropla rosy lub wody. 
Czy napięcie zasilania odpowiada 
napięciu podanemu na tabliczce 
znamionowej?

Może wystąpić problem lub spalone 
części. 

Czy okablowanie i orurowanie są 
prawidłowo ułożone?

Może wystąpić problem lub spalone 
części. 

Czy urządzenie jest bezpiecznie 
uziemione?

Istnieje niebezpieczeństwo porażenia 
prądem elektrycznym. 

Czy rozmiar drutu jest prawidłowy? Może wystąpić problem lub spalone 
części. 

Czy istnieją jakieś przeszkody na kratce 
wlotu i wylotu powietrza urządzenia 
wewnętrznego i zewnętrznego?

Może to spowodować słabe 
chłodzenie. 

Czy zapisano długość rur i ilość 
napełnionego czynnika chłodniczego?

Kontrolowanie ilości napełniania 
czynnikiem chłodniczym jest trudne. 

Uwaga: po zakończeniu instalacji należy sprawdzić szczelność czynnika chłodniczego. 

AF25S2SD1FA (H) 
AF35S2SD1FA (H) 
AF42S2SD1FA (H) 
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Opis sterowania 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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Uwaga:
1. Funkcja ta jest niedostępna w trybie TIMER/SLEEP.
2. Po włączeniu tego trybu przepływ powietrza może być zmniejszony, nie ma przepływu powietrza lub nawiewane jest

nawet zimne powietrze.
3. W przypadku, gdy urządzenie wydaje dźwięki podczas rozszerzania się/kurczenia się materiałów pod wpływem ciepła/

zimna, jest to normalne.
4. Czas wyświetlania funkcji - "CL" może być różny na pilocie i wyświetlaczu.
5. Jeśli na zewnątrz jest poniżej 0 stopni Celsjusza, może wyświetlić się kod błędu "F25", co jest normalnym zabezpieczeniem.

Należy wyłączyć zasilanie i uruchomić klimatyzator ponownie po minucie.
6. Najlepsze warunki do pracy w tym trybie to temperatura 20°C~27°C i wilgotność wewnątrz pomieszczenia 35~60%
7. (Wilgotność ＜2 0%) - przy zbyt suchym powietrzu będzie trudno je zamrozić.

(wilgotność＞7 0%) - może dojść do zwiększenia ilości pary wodnej/skroplin.

Ję
zy

k 
po

ls
ki

Działanie funkcji 56 st. Celsjusza 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.



Generalny Dystrybutor Systemów Klimatyzacji 
i Pomp Ciepła w Polsce:

REFSYSTEM Sp. z o. o.
ul. Metalowców 5
86-300 Grudziądz
+48 723 737 378
www.haier-ac.pl

Producent:
Qingdao Haier Air Conditioner Electric Co., Ltd.
Haier lndustrial Park, Qianwangang Road, Eco-Tech Development 
Zone, Qingdao 266555, Shandong, R.P.C. 
+86 532 88936943
www.haier.com
Haier zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadomienia. 
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