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1. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI.

2. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI SKONTAKTUJ SIĘ Z DEALEREM.

Szanowni Państwo,

Serdecznie gratulujemy Państwu zakupu klimatyzatora Zibro. Nabyli Państwo urządzenie

najwyższej jakości, które będzie Państwu służyć przez wiele lat, pod warunkiem, że będą

Państwo używać go we właściwy sposób. Dlatego prosimy o poświęcenie czasu na

przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi, gdyż pomoże to Państwu zapewnić optymalną

trwałość klimatyzatora.

My natomiast w imieniu producenta dajemy Państwu dwuletnią gwarancję na wszelkie

usterki materiałowe i fabryczne.

Życzymy naszym klientom przyjemnego chłodu i komfortu w kształtowaniu

odpowiedniego mikroklimatu.

Łączymy serdeczne pozdrowienia,

PVG International B.V.

Dział Obsługi Klienta
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PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI

W niniejszej instrukcji znajdą Państwo szereg wskazówek i porad dotyczących właściwej

obsługi oraz konserwacji urządzenia. Natomiast w rozdziale K ‘Usuwanie zakłóceń’ podane

są sposoby usunięcia ewentualnych zakłóceń. Dlatego aby uniknąć zbytecznych kosztów

naprawy prosimy najpierw zapoznać się z treścią rozdziału G “Usuwanie zakłóceń”.



A PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

Instalacja urządzenia musi odbyć się w całkowitej zgodzie z obowiązującymi na miejscu przepisami, usta-

leniami i normami. Klimatyzator nadaje się do użytku jedynie w pomieszczeniach zamkniętych. Przed zain-

stalowaniem go sprawdzić należy napięcie sieci zasilającej. Klimatyzator przystosowany jest do przyłącze-

nia do sieci wyłącznie za pośrednictwem uziemiającego gniazdka sieciowego o napięciu sieci zasilającej

220-240 V./ 50 Hz.

Przed instalacją klimatyzatora należy sprawdzić czy:

• napięcie sieci zasilającej zgadza się z parametrami wskazanymi dla tego typu na nalepce znamionowej;

• gniazdko sieciowe i rodzaj sieci zasilającej przystosowane są do przyłączenia urządzenia zgodnie z para-

metrami wskazanymi na nalepce znamionowej;

• wtyczka przewodu zasilającego pasuje do gniazdka sieciowego;

• klimatyzator ustawiony jest w celu instalacji na stabilnym, płaskim podłożu.

W razie wątpliwości, czy powyższe wymogi są spełnione, radzimy kontrolę oraz instalację powierzyć

fachowcowi.

• Klimatyzator wyprodukowany został zgodnie z normami bezpieczeństwa CE. Mimo to – jak w przypadku

wszelkich innych urządzeń elektrycznych – należy obchodzić się z nim ostrożnie.

• Nie wolno przykrywać wlotu powietrza ani wywietrznika klimatyzatora.

• Nie wolno dopuścić do kontaktu urządzenia ze środkami chemicznymi.

• W żadnym wypadku nie wolno dopuścić do kontaktu urządzenia z wodą, tzn. nie należy go nigdy zwilżać,

moczyć ani zanurzać w wodzie.

• Nie wolno wtykać palców bądź żadnych obcych przedmiotów do otworów w klimatyzatorze.

• Klimatyzatora nie wolno w żadnym wypadku przyłączać do sieci za pomocą przedłużacza. W razie braku

odpowiedniego uziemiającego gniazdka sieciowego należy zlecić fachowcowi jego instalację.

• Ze względu na bezpieczeństwo należy zwrócić uwagę na to, aby małe dzieci nie miały bezpośredniego

dostępu do klimatyzatora, tak jak ma to miejsce w przypadku innych urządzeń elektrycznych.

• Ewentualne naprawy lub czynności konserwacyjne należy powierzyć jedynie fachowcowi z autoryzowane-

go serwisu naprawczego lub serwisu firmy dostawczej Zibro. Równocześnie przestrzegać należy zasad i

zaleceń dotyczących użytkowania klimatyzatora podanych w załączonej instrukcji obsługi i działania.

• Jeżeli nie używasz klimatyzatora, wtyczkę przewodu zasilającego należy wyjąć z gniazdka sieciowego.

• Jeśli zaistnieje potrzeba wymiany przewodu zasilającego na nowy, należy zlecić to fachowcowi z autoryzo-

wanego serwisu naprawczego lub serwisu firmy dostawczej.

• Nie wolno uruchamiać bądź wyłączać klimatyzatora poprzez włożenie wtyczki do gniazdka lub wyjęcie jej

z gniazdka sieciowego. Do tego celu służą odpowiednie przyciski umieszczone na urządzeniu lub pilot zdal-

nego sterowania.

G UWAGA!
• Klimatyzator MUSI być podłączony do sieci zasilającej przewodem uziemiającym. Jeżeli

przyłączenie do sieci nie jest uziemiające, urządzenia nie wolno w żadnym wypadku do niej
przyłączać. Gdy klimatyzator jest przyłączony do sieci zasilającej, wtyczka przewodu
zasilającego musi być zawsze łatwo dostępna. Przed przystąpieniem do instalacji zapoznaj się
najpierw z instrukcją obsługi i postępuj zgodnie z podanymi w niej zaleceniami. 

• Ponieważ w klimatyzatorze znajduje się środek chłodniczy, urządzenie to należy traktować
jako urządzenie ciśnieniowe. Dlatego wszystkie czynności związane z jego instalacją lub
czynności konserwacyjne należy powierzyć fachowcowi z autoryzowanego serwisu
naprawczego. Poza tym radzimy raz do roku zlecić fachowcowi z autoryzowanego serwisu
naprawczego przeprowadzenie przeglądu technicznego klimatyzatora.
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• Nie wolno otwierać klimatyzatora w czasie pracy. Przed otwarciem urządzenia należy najpierw wyjąć

wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka sieciowego.

• Przed przystąpieniem do czyszczenia klimatyzatora lub którejś z jego części składowych bądź wymiany któ-

rejś z tych części, należy najpierw wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka sieciowego.

• Nie wolno umieszczać piecyków gazowych lub innych urządzeń grzewczych w pobliżu wywietrznika.

• W żadnym wypadku nie wolno obsługiwać klimatyzatora bądź dotykać jego obudowy mokrymi rękami.

• Urządzenie w czasie pracy emituje hałas, co z kolei może nie być w zgodzie z obowiązującymi na miejscu

przepisami, ustaleniami i normami. Obowiązkiem użytkownika jest sprawdzić, czy użytkowanie klimatyza-

tora zgodne jest z obowiązującymi na miejscu przepisami.

• Przed przemieszczeniem urządzenia należy pamiętać o uprzednim opróżnieniu pojemnika na wodę.

• Zaleca się nie przebywać w bliskim bezpośrednim sąsiedztwie wylotu powietrza odprowadzanego na zew-

nątrz.

• Woda (skroplina) odprowadzona z klimatyzatora nie nadaje się w żadnym wypadku do picia.

B ELEMENTY SKŁADOW I ICH FUNKCJE

Jednostka zewnętrzna 

Jednostka wewnętrzna 

/ POWER

Filtry powietrza
odporne na pleśń 

Kratka wlotu
powietrza 

Żaluzje piono-
wego nawiewu
powietrza***

Wylot 
powietrza

*** Poprzez zmianę położenia żaluzji
poziomych i pionowych można regu-
lować kierunek nawiewu powietrza. 

- Sygnał dźwiękowy (brzęczyk) pot-
wierdza odebranie transmisji sygnału
pomiędzy jednostką wewnętrzną i
bezprzewodowym zdalnym sterowni-
kiem (pilotem).

* dwa z każdej strony 

Żaluzje poziom-
ego nawiewu
powietrza ***

Odbiornik sygnału
bezprzewodowego

zdalnego sterownika
(pilota)

Filtry elektrostatyczne
Catechin

* dwa z każdej strony 

Filtry fotokatalityczne 
usuwające zapachy,

* dwa z każdej strony 

Rura łącząca i przewód łączący **

Wlot powietrza

Rura 
odprowadzające 

Centralny punkt uziemienia
Wylot powietrza*

* W czasie pracy w trybie chłodzenia
wydmuchiwane jest ciepłe powietrza,
natomiast podczas pracy w trybie
grzania wydmuchiwane jest zimne
powietrze.

** Nie załączono 

G
UWAGA!
• Klimatyzatora nie wolno w żadnym wypadku używać, jeżeli przewód

zasilający, wtyczka, obudowa lub panel kontrolny są uszkodzone.
• Nieprzestrzeganie tych zaleceń może doprowadzić do unieważnienia

gwarancji na to urządzenie.



Panel sterowania 
Przycisk testujący może być też używany do ręcznej obsługi w sytuacjach awaryjnych. 

1. PRZYCISK (RĘCZNY) AWARYJNY. Jeżeli korzystanie ze bezprzewodowego zdalnego sterownika (pilota)

nie jest chwilowo możliwe (w sytuacji, gdy nie ma pilota pod ręką lub w przypadku zużycia się baterii)

klimatyzator może przez pewien czas pracować normalnie. 

PRZYCISK (RĘCZNY) TESTUJĄCY. W szczególnych przypadkach, na przykład, gdy chcesz sprawdzić dzia-

łanie urządzenia w trybie "chłodzenia", pomimo że temperatura pomieszczenia jest niższa od 16 °C,

należy skorzystać z przycisku testującego. Oznacza to, że nie należy używać tego przełącznika podczas

normalnej pracy urządzenia. 

2. POWER/ ELECT (DIODA SYGNALIZACYJNA ZASILANIA). Dioda sygnalizacyjna zasilania zaświeci się w

momencie przyciśnięcia przycisku ON/OFF (WŁĄCZ/  WYŁĄCZ) na pilocie zdalnego sterowania w celu

uruchomienia klimatyzatora (WŁĄCZ). 

3. TIMER (DIODA SYGNALIZACYJNA REGULATORA CZASOWEGO). Dioda sygnalizacyjna regulatora czaso-

wego świeci się wtedy, gdy przycisk regulatora czasowego na pilocie zdalnego sterowania znajduje się

w położeniu "ON" (WŁĄCZONY) lub "OFF" (WYŁĄCZONY).

4. OPERATE (DIODA SYGNALIZACJI STATUSU PRACY). Dioda sygnalizacji statusu pracy świeci się wtedy, gdy

klimatyzator jest eksploatowany. 

Funkcja automatycznego odzyskiwania

Jeżeli podczas eksploatacji urządzenia nastąpi awaria zasilania, klimatyzator dzięki tej funkcji zapamiętuje

ustawienie i status pracy, w którym pracował przed awarią. Po usunięciu awarii urządzenie samoczynnie

wznawia pracę po około 3~4 minutach od włączenia zasilania z zapamiętanymi nastawami dotyczącymi

trybu pracy (okres oczekiwania 3~4 minut jest konieczny ze względu na zabezpieczenie sprężarki).

/ POWER

:
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Pilot zdalnego sterowania 

Opisane powyżej przykłady mają wyłącznie 

charakter informacyjny i mogą znacznie 

różnić się od rzeczywistych wskazań. 

G
UWAGA!
• 00:00 A.M. – 12:00 A.M. = 00:00 – 12:00

• 00:00 P.M. – 12:00 P.M. = 12:00 – 24:00

Przesyła sygnały do odbiornika jednostki
wewnętrznej. 

Wskazuje prędkość wentylatora wybra-
ną za pomocą przycisku regulacji pręd-
kości wentylatora. Jeżeli urządzenie pra-
cuje w trybie automatycznym “AUTO”,
prędkość wentylatora zmienia się
samoczynnie w zależności od różnicy
pomiędzy temperaturą żądaną ą tem-
peraturą pomieszczenia.

Wskazuje aktualny tryb działania klima-
tyzatora. 

Wyświetla aktualny czas lub ustawienie
regulatora czasowego.

ON (WŁĄCZ): Klimatyzator rozpoczyna
pracę o zaprogramowanej godzinie.
OFF (WYŁĄCZ): Klimatyzator kończy
pracę i wyłącza się o zaprogramowanej
godzinie.

Wskazuje poziom temperatury, ustawi-
ony za pomocą przycisków regulacji
temperatury. 

Zapala się podczas wysyłania sygnału z
pilota do jednostki.

Każdorazowe przyciśnięcie tego
przycisku powoduje podwyższe-
nie temperatury o 1 °C (1,8 °F).
Każdorazowe przyciśnięcie tego
przycisku powoduje obniżenie
temperatury o 1 °C (1,8 °F).

Stały nacisk powoduje nieprzerwany
wzrost regulowanych wartości tempe-
ratury aż do momentu zwolnienia
przycisku.

Kierunek pionowego nawiewu powietrza
można regulować zmieniając położenie
żaluzji pionowego nawiewu poprzez każ-
dorazowe przesunięcie tego regulatora
(w kierunku do góry i na dół).

9 REGULATOR ŻA-
LUZJI PIONOWEGO
NAWIEWU 

8 PRZYCISKI REGULA-
CJI TEMPERATURY

7 WSKAŹNIK TRANS-
MISJI SYGNAŁU

6 WSKAŹNIK 
TEMPERATURY 

5 WSKAŹNIK 
REGULATORA CZA-
SOWEGO TIMER 

4 WYŚWIETLACZ
CZASU 

3 WSKAŹNIK TRYBU
PRACY 

2 WSKAŹNIK 
PRĘDKOŚCI 
WENTYLATORA 

1 PRZEKAŹNIK

Kierunek poziomego nawiewu powietr-
za można regulować zmieniając położe-
nie żaluzji poziomego nawiewu poprzez
każdorazowe przesunięcie tego regula-
tora (w prawo i w lewo).

Przyciskiem tym można regulować
prędkość wentylatora. Każdorazowe
naciśnięcie tego przycisku powoduje
zmianę prędkości wentylatora w sek-
wencji "L" (Niska), "M" (Średnia), "H"
(Wysoka) oraz "AUTO".

Naciskając ten przycisk można wybrać
pożądany tryb pracy klimatyzatora. Każ-
dorazowe przyciśnięcie tego przycisku
powoduje zmianę trybu pracy oraz zmi-
anę wskaźnika trybu pracy w sekwencji

(Automatyczny), (Chłodzenie), 
(Osuszanie), (Wentylowanie) i 
(Grzanie).*

Naciskając na przycisk “TIME ADJ”
można ustawić aktualny czas lub zapro-
gramować bądź zmienić ustawienie
regulatora czasowego Timer. 

Naciskając na te przyciski można usta-
wić aktualny czas lub zaprogramować
bądź zmienić ustawienie regulatora cza-
sowego Timer.

podwyższenie ustawienia czasu 
obniżenie ustawienia czasu

Stały nacisk powoduje nieprzerwany
wzrost regulowanego ustawienia czasu
w odstępach 10 minutowych.

W celu wyłączenia lub włączenia regu-
latora czasowego nacisnąć należy na
przycisk ON (WŁĄCZ) lub OFF
(WYŁĄCZ).

Naciśnij na ten przycisk w celu urucho-
mienia funkcji uśpienia Sleep.

Poprzez naciśnięcie na ten przycisk
urządzenie uruchamia się; kolejne naciś-
nięcie tego przycisku powoduje zatrzy-
manie się klimatyzatora. 

q PRZYCISK ON/OFF
(WŁĄCZ/ WYŁĄCZ)

p PRZYCISK FUNKCJI
UŚPIENIA SLEEP

o PRZYCISKI REGULA-
TORA CZASOWEGO
TIMER 

n , PRZYCISKI 

m PRZYCISK USTWIE-
NIA CZASU 

l PRZYCISK WYBORU
TRYBU PRACY

k PRZYCISK REGU-
LACJI PRĘDKOŚCI
WENTYLATORA 

j REGULATOR ŻALUZJI
POZIOMEGO 
NAWIEWU



C PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO EKSPLOATACJI 

1. Posługiwanie się zdalnym sterownikiem (pilotem)

Umieszczanie/ wymiana baterii 
Do pilota używać należy jedynie suchych baterii alkalicznych (AAA/LR03).

Nie wolno używać baterii wielokrotnego ładowania. 

1. Zdjąć pokrywkę pojemnika na baterie umieszczonego na tylnej stronie zdal-

nego sterownika, przesuwając ją w kierunku zgodnym ze strzałkami widocz-

nymi na pokrywce.

2. Umieścić nowe baterie i zwrócić uwagę na polaryzację (+) i (-) oznaczoną na

pilocie zdalnego sterowania. 

3. Zamknąć pokrywkę przesuwając ją z powrotem do wyjściowego położenia.

Przechowywanie zdalnego sterownika (pilota) oraz wskazówki dotyczące użytkowania 

Pilot zdalnego sterowania można umieścić w specjalnym uchwycie, który z kolei można umocować na ścia-

nie. Uchwyt ten dostarczony jest razem z urządzeniem. 

Obsługa zdalnego sterownika (pilota)

Pilot zdalnego sterowania skierować należy na odbiornik jednostki wewnętrznej klimatyzatora. Aby obsłu-

ga za pomocą pilota była możliwa, odległość pomiędzy pilotem a jednostką wewnętrzną klimatyzatora nie

może przekraczać 7 metrów. 

2. Instalowanie filtrów 

G OSSERVAZIONI
• Nie wolno w żadnym wypadku używać klimatyzatora bez filtra powietrza.

• Używać należy jedynie specjalnie przystosowanych filtrów Zibro, aby zapobiec ewentualnym

usterkom i uszkodzeniu klimatyzatora. 

• Nowe zestawy filtrów dostępne są w punkcie dealerskim. 

G
UWAGA!
• W celu wymiany baterii nie stosować zużytych już baterii ani baterii innego typu niż opisane

powyżej baterie, ponieważ może to spowodować zakłócenie działania pilota lub jego

uszkodzenie. 

• W przypadku nieużywania pilota zdalnego sterowania przez dłuższy okres czasu należy wyjąć z

niego baterie. W przeciwnym wypadku może nastąpić wyciek z baterii i uszkodzenie pilota

zdalnego sterowania.

• Średnia żywotność baterii w przypadku normalnego użytkowania wynosi 6 miesięcy.

• Baterie należy wymienić, gdy nie słychać sygnału odbioru (brzęczyka) jednostki wewnętrznej, a

kontrolka przesyłu nie podświetla się. 

• Nie stosować używanych już i nowych baterii na przemian. Nie stosować też w żadnym

wypadku baterii różnego typu (na przykład baterii alkalicznych oraz baterii manganowych)

równocześnie.
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Zasady postępowania przy instalowaniu filtrów oczyszczających powietrze

a. Otworzyć panel przedni unosząc go lekko ku górze. 

b. Usunąć zewnętrzne filtry powietrza. Zaczep każdego filtra pociągnąć lekko ku

górze aż do uwolnienia go z zatyczki, a następnie wyjąć filtr pociągając go ku

dołowi. 

c. Umieścić w urządzeniu filtry oczyszczające powietrze, to znaczy zainstalować

po obydwu stronach jednostki wewnętrznej zarówno filtry „elektrostatyczne

Catechin " jak też " filtry fotokatalityczne" usuwające zapachy.

d. Umieścić filtry powietrza z powrotem za zatyczką w taki sposób, aby napis

“FRONT” znalazł się z przodu i był całkowicie widoczny. Zwrócić uwagę na to,

aby filtry znalazły się w całości za zatyczkami. W przypadku zainstalowania fil-

trów w niewłaściwy sposób może dojść do uszkodzenia klimatyzatora.

e. Zamknąć panel przedni pociągając go ku dołowi.

D ZASADY POSTĘPOWANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA

Ustawianie aktualnego czasu 

Przykład: ustawienie godziny 15:50

1. Nacisnąć raz na przycisk “TIME ADJ”.

2. Ustawić żądaną wartość za pomocą przycisków  “+”, “-“. Stały nacisk powo-

duje nieprzerwany wzrost regulowanego ustawienia czasu w odstępach 10

minutowych.

3. Nacisnąć trzy razy przycisk “TIME ADJ”. Aktualny czas zostanie wyświetlony

na wyświetlaczu, co oznacza, że ustawianie czasu przebiegło pomyślnie. 

G
UWAGA!

Również wtedy, gdy aktualny czas nie został jeszcze ustawiony, można

korzystać z wszystkich pozostałych funkcji klimatyzatora, za wyjątkiem

funkcji regulatora czasowego "Timer".

Filtry powietrza

Filtry
elektro-
statyczne
Catechin

Filtry fotokatali-
tyczne usuwają-
ce zapachy 

Filtry
powietrza 

G
OSTRZEŻENIE 

Zachować ostrożność podczas umieszczania filtrów z uwagi na ostre

metalowe części, mogące spowodować skaleczenie. 



Praca w trybie chłodzenia/ osuszania 

1. Nacisnąć przycisk ON/OFF (WŁĄCZ/  WYŁĄCZ ).

2. Ustawić pożądany tryb pracy na Chłodzenie , Grzanie lub 

Osuszanie , naciskając na przycisk wyboru trybu pracy.

3. Dostosować poziom ustawionej temperatury posługując przy tym przyciska-

mi regulacji temperatury. 

4. Ustawić odpowiednią prędkość wentylatora posługując przy tym przyciskiem

regulacji prędkości wentylatora. Jeżeli urządzenie pracuje w trybie automa-

tycznym “AUTO”, prędkość wentylatora zmienia się samoczynnie. 

5. Nacisnąć ponownie przycisk ON/OFF (WŁĄCZ/  WYŁĄCZ ). Urządzenie zapa-

miętuje poprzednie nastawy do następnego razu, gdy zostanie ponownie

uruchomione. 

Praca w trybie grzania

1. Nacisnąć przycisk ON/OFF (WŁĄCZ/  WYŁĄCZ).

2. Ustawić pożądany tryb pracy na Grzanie naciskając na przycisk wyboru

trybu pracy.

3. Dostosować poziom ustawionej temperatury posługując przy tym przyciska-

mi regulacji temperatury. Zakres ustawienia temperatury: 16~30 °C w odstę-

pach co 1 °C.

4. Ustawić odpowiednią prędkość wentylatora posługując przy tym przyciskiem

regulacji prędkości wentylatora. Jeżeli urządzenie pracuje w trybie automa-

tycznym “AUTO”, prędkość wentylatora zmienia się samoczynnie. 

5. Nacisnąć ponownie przycisk ON/OFF (WŁĄCZ/  WYŁĄCZ). Urządzenie zapa-

miętuje poprzednie nastawy do następnego razu, gdy zostanie ponownie

uruchomione. 

G UWAGA!
• Pomimo ponownego naciśnięcia przycisku ON (WŁĄCZ) bezpośrednio po wyłączeniu się

klimatyzatora, nie uruchomi się on przez kolejne 3 minuty od chwili włączenia, gdyż jest to czas
konieczny do zabezpieczenia sprężarki. Urządzenie uruchomi się samoczynnie po upływie 3 minut. 

• Podczas pracy klimatyzatora w trybie chłodzenia i osuszania przy wysokiej wilgotności powietrza
(przy otwartych oknach i drzwiach) na powierzchni jednostki zewnętrznej może gromadzić się
woda oraz opary.

• Urządzenie może pracować w trybie osuszania jedynie wtedy, gdy zarówno temperatura
wewnątrz pomieszczenia jak i temperatura zewnętrzna jest wyższa niż 16 °C . Podczas pracy w
niższych temperaturach klimatyzator pracujący w trybie osuszania może się wyłączyć.

• Możliwa jest też sytuacja, że podczas pracy klimatyzatora w trybie osuszania ustawiony poziom
temperatury nie zostanie osiągnięty, w zależności od liczby osób znajdujących się w
pomieszczeniu, warunków wewnętrznych oraz temperatury zewnętrznej, gdyż osuszanie jest w
takim przypadku ważniejsze. 

• Chwilowe tworzenie się skropliny z pary wodnej na wymienniku ciepła może doprowadzić do
powstania mgły z chwilą rozpoczęcia pracy w trybie osuszania lub podczas zmiany trybu pracy z
chłodzenia na osuszanie.

:

50



:

51

Działanie w trybie pracy automatycznej 

Klimatyzator podczas działania w trybie pracy automatycznej samodzielnie wybiera odpowiedni tryb pracy

(chłodzenie, osuszanie, grzanie) w zależności od temperatury pomieszczenia w momencie, gdy urządzenie

zostaje uruchomione.

• Klimatyzator uruchamia się w poprzednim zapamiętanym

nastawie dotyczącym trybu pracy, jeżeli praca w trybie auto-

matycznym zostanie wznowiona przed upływem 3 godzin

od momentu wyłączenia urządzenia.

• Tryb kontrolny. Po wyłączeniu się sprężarki komputer w

regularnych odstępach czasu kontroluje i porównuje tempe-

raturę w pomieszczeniu i dopasowuje do niej odpowiedni

tryb pracy. 

Tryb pracy zostaje automatycznie wybrany w momencie włączenia klimatyzatora oraz wybrany ponownie z

chwilą, gdy temperatura pomieszczenia osiągnęła żądaną wartość, a jednostka zewnętrzna wyłącza się na

okres 15 minut lub na dłuższy czas.

1. Nacisnąć przycisk ON/OFF (WŁĄCZ/ WYŁĄCZ).

2. Ustawić pożądany tryb pracy automatycznej "AUTO" naciskając na przycisk

wyboru trybu pracy.

3. Dostosować poziom ustawionej temperatury posługując przy tym przyciska-

mi regulacji temperatury. 

4. Ustawić odpowiednią prędkość wentylatora posługując przy tym przyciskiem

regulacji prędkości wentylatora. Jeżeli urządzenie pracuje w trybie automa-

tycznym “AUTO”, prędkość wentylatora zmienia się samoczynnie.

5. Nacisnąć ponownie przycisk ON/OFF (WŁĄCZ/  WYŁĄCZ ). Urządzenie zapa-

miętuje poprzednie nastawy do następnego razu, gdy zostanie ponownie

uruchomione. 

Temperatura pomieszczenia

Chłodzenie 

Osuszanie 
Grzanie 

Temperatura 
zewnętrzna 

G UWAGA!
• Jeżeli ilość ciepła wydalana z wymiennika ciepła nie jest wystarczająca w celu uniemożliwienia

napływu zimnego powietrza, wywiew powietrza nie jest realizowany.

• Pomimo ponownego naciśnięcia przycisku ON (WŁĄCZ) bezpośrednio po wyłączeniu się

klimatyzatora nie uruchomi się on przez kolejne 3 minuty od chwili włączenia, gdyż jest to czas

konieczny do zabezpieczenia sprężarki. Urządzenie uruchomi się samoczynnie po upływie 3 minut. 

• Na jednostce zewnętrznej może gromadzić się szron obniżający efektywność pracy klimatyzatora i

wydajność grzania. W takim przypadku urządzenie wyłącza automatycznie pracę w trybie grzania

i rozpoczyna pracę w trybie odszraniania. Zarówno wentylator jednostki wewnętrznej jak i

zewnętrznej zatrzymują się podczas pracy w trybie odszraniania. 

• Jeżeli odczuwalne ciepło w pomieszczeniu nie jest wystarczające, należy zmienić prędkość

wentylatora z funkcji “Auto” na “Hihg” (wysoką). 

• Jeżeli ze względu na niską temperaturę zewnętrzną nie da się uzyskać pożądanej temperatury w

pomieszczeniu, zaleca się zastosowanie dodatkowego grzejnika.



Regolazione del flusso d'aria

Ustawianie kierunku pionowego nawiewu  

Żaluzja pionowego nawiewu ustawia się automatycznie we właściwym położe-

niu po naciśnięciu przycisku ON/OF (WŁĄCZ / WYŁĄCZ).

Nawiew powietrza w trybie wahadłowym 

Jednorazowe naciśnięcie przycisku regulującego położenie żaluzji pionowych

powoduje uruchomienie żaluzji pionowej i jej ruch wahadłowy w obrębie zasię-

gu zilustrowanego z prawej strony.

Zapamiętanie kierunku nawiewu powietrza 

Żaluzja pionowego nawiewu zatrzymuje się z chwilą ponownego naciśnięcia

przycisku regulującego ustawienie żaluzji pionowych. Przy ponownym urucho-

mieniu klimatyzatora żaluzja pionowego nawiewu zostanie ustawiona automa-

tycznie w poprzednim położeniu.

Nawiew powietrza w trybie wahadłowym 

Kierunek poziomego nawiewu powietrza można ustawić ręcznie poprzez odpowiednie ustawienie żaluzji

poziomych w pożądanej pozycji.

G
UWAGA!
• Jeżeli podczas pracy klimatyzatora przy wysokiej wilgotności powietrza (na przykład w porze

deszczowej) żaluzja poziomego nawiewu skierowana jest maksymalnie w prawo lub w lewo,
na wylocie powietrza może utworzyć się skroplina. 

• W celu zmiany kąta otwarcia żaluzji pionowych lub poziomych należy posługiwać się pilotem
zdalnego sterowania. Przy zmianie położenia żaluzji ręcznie żaluzja poziomego nawiewu
może ustawić się w pozycji wykraczającej poza normalny zasięg. W przypadku, gdy ustawienie
żaluzji nie jest prawidłowe lub w celu powrotu do poprzedniego ustawienia, należy
klimatyzator odłączyć od zasilania.

G
UWAGA!
• W momencie wyłączenia urządzenia żaluzja pionowego nawiewu zamyka automatycznie

wylot powietrza. 
• Nie należy eksploatować klimatyzatora przez dłuższy czas w trybie chłodzenia lub osuszania

przy kierunku nawiewu powietrza ustawionym w dół. Może to spowodować skraplanie wody
na powierzchni żaluzji oraz na wylocie powietrza. 

• Podczas pracy klimatyzatora w trybie chłodzenia kąt otwarcia żaluzji pionowych i poziomych
może automatycznie ulec zmianie, aby nie dopuścić do tworzenia się skropliny. 

• W celu zmiany kąta otwarcia żaluzji pionowych i poziomych należy posługiwać się pilotem
zdalnego sterowania. Nie wolno zmieniać położenia żaluzji ręcznie, gdyż może to
spowodować ich nieprawidłową pracę lub uszkodzenie. W przypadku, gdy ustawienie żaluzji
nie jest prawidłowe, należy klimatyzator wyłączyć i pokrótce ponownie uruchomić. 

Położenie standardowe 

Poziom

Około 10 stopni 
(chłodzenie/
osuszanie)
Około 70 stopni 
(ogrzewanie)

Nawiew w trybie wah
adłowym 

Poziom

Około 10 stopni 

Około 40 stopni 

Około 45 stopni 

Około 70 stopni 

Chłodzenie 
Osuszanie

Grzanie 

G
UWAGA!
Jeżeli tryb pracy klimatyzatora wybrany samoczynnie przez tryb pracy automatycznej nie
odpowiada Ci, można go zmienić (w sekwencji chłodzenie, osuszanie, grzanie) korzystając z
przycisku wyboru trybu pracy.
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Działanie regulatora czasowego Timer

Przed przystąpieniem do programowania regulatora czasowego należy sprawdzić, czy ustawienie aktualne-

go czasu jest właściwie. Z chwilą zaprogramowania regulatora czasowego jego ustawienie zostaje zapami-

ętane przez pilot zdalnego sterowania. Klimatyzator można uruchomić ponownie w zapamiętanym usta-

wieniu regulatora czasowego przyciskając jedynie przycisk ON/OFF (WŁĄCZ/ WYŁĄCZ ) oraz przycisk pot-

wierdzający ustawienie regulatora Timer ("ON/OFF timer"). Można też korzystać jednocześnie z obydwu

funkcji "ON Timer" (WŁĄCZ ) oraz "OFF Timer (WYŁĄCZ).  

“ON Timer” (WŁĄCZ)

Przykład: ustawić czas uruchomienia “ON Timer” na godzinę 7 a.m. 

Klimatyzator rozpocznie pracę o zaprogramowanej godzinie.

Programowanie czasu uruchomienia “ON Time”

1. Nacisnąć 2 razy przycisk “TIME ADJ” 

2. Ustawić żądany czas uruchomienia za pomocą przycisków . Ustawienie

czasu zmienia się w odstępach 10 minutowych. Stały nacisk umożliwia przys-

pieszoną zmianę ustawianej wartości.

3. Nacisnąć 2 razy przycisk “TIME ADJ”. Ustawienie czasu uruchomienia “ON

Time” zostało pomyślnie zakończone, a na wyświetlaczu zostaje wyświetlo-

ny czas aktualny. 

4. Nacisnąć przycisk “ON/OFF” (WŁĄCZ/  WYŁĄCZ ). Jeżeli urządzenie pracowa-

ło lub, jeśli została zaprogramowana godzina wyłączenia OFF Timer

(WYŁĄCZ), postępuj, jak opisano w punkcie 5 (poniżej).  

5. Przycisnąć przycisk potwierdzający ustawienie regulatora czasowego "ON"

(WŁĄCZ ). Ustawiony czas "ON Time" wyświetla się przez 2 sekundy, a

następnie na wyświetlaczu zostaje wyświetlony czas aktualny.  

Kasowanie ustawienia “ON Timer” 

Nacisnąć przycisk potwierdzający ustawienie regulatora czasowego "ON". Kontrolka regulatora czasowego

na jednostce wewnętrznej gaśnie. 



“OFF Timer” (WYŁĄCZ)

Przykład: ustawić czas wyłączenia “Off Timer” na godzinę 22:00.

Regulator czasowy wyłączy urządzenie o zaprogramowanej godzinie.

Programowanie czasu wyłączenia “OFF Time”

1. Nacisnąć 3 razy przycisk “TIME ADJ”. 

2. Ustawić żądany czas za pomocą przycisków . Ustawienie czasu zmienia

się w odstępach 10 minutowych. Stały nacisk umożliwia przyspieszoną zmia-

nę ustawianej wartości.

3. Nacisnąć 1 raz przycisk “TIME ADJ”. Ustawienie czasu "OFF Time" zostało

pomyślnie zakończone, a na wyświetlaczu zostaje wyświetlony czas aktualny. 

4. Nacisnąć przycisk “ON/OFF” (WŁĄCZ/  WYŁĄCZ ). Jeżeli urządzenie pracowa-

ło lub jeśli została zaprogramowana godzina włączenia ON Timer (WŁĄCZ),

postępuj, jak opisano w punkcie 5 (poniżej). 

5. Nacisnąć przycisk potwierdzający ustawienie regulatora czasowego "ON"

(WŁĄCZ ). Ustawiony czas "ON Time" wyświetla się przez 2 sekundy, a

następnie na wyświetlaczu zostaje wyświetlony czas aktualny.

Kasowanie ustawienia “OFF Timer” 

Nacisnąć przycisk potwierdzający ustawienie regulatora czasowego "OFF". Kontrolka regulatora czasowe-

go na jednostce wewnętrznej gaśnie. 
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Przycisk “SLEEP Timer”

Naciśnięcie tego przycisku uruchamia tryb regulatora czasowego, który zatrzyma urządzenia o zaprogra-

mowanej godzinie. 

Nacisnąć przycisk “SLEEP” (Uśpienie) podczas pracy klimatyzatora. Przez naciśnię-

cie tego przycisku ustawiony czas powtarza się zgodnie z następującą sekwencją: 

Nieprzerwane działanie (działanie w trybie uśpienia: OFF). Praca urządzenia zosta-

je zatrzymana o zaprogramowanej godzinie. 

Funkcje uśpienia Sleep timer 

Podczas pracy w trybie chłodzenia

Podczas pracy przy włączonej funkcji uśpienia ‘Sleep timer ON’ zaprogramowana

temperatura podnosi się o 0,6 °C po upływie 30 minut, a następnie znów o kolej-

ne 0,6 °C po upływie 30 minut od pierwszego wzrostu temperatury. 

Podczas pracy w trybie grzania

Podczas pracy przy włączonej funkcji uśpienia ‘Sleep timer ON’ zaprogramowana

temperatura obniża się o 0,6 °C po upływie 30 minut, a następnie znów się obni-

ża o kolejne 0,6 °C po upływie 30 minut od pierwszego spadku temperatury. 

Obsługa w trybie pracy awaryjnej i w trybie testującym 

Obsługa w trybie pracy awaryjnej 

• Obsługa za pomocą przycisku awaryjnego jest pożądana jedynie wtedy, gdy korzystanie ze bezprze-

wodowego zdalnego sterownika (pilota) nie jest chwilowo możliwe. 

• W momencie uruchomienia przycisku awaryjnego słyszalny jest sygnał dźwiękowy i urządzenie rozpoc-

zyna pracę w trybie awaryjnym. 

• Praca w trybie awaryjnym została z góry ustawiona w dwóch podanych poniżej trybach pracy urządze-

nia, ale tylko w oparciu o temperaturę pomieszczenia w chwili działania klimatyzatora. 

G
UWAGA!

Podczas pracy w trybie awaryjnym przy temperaturach w przedziale pomiędzy 23 °C i 26 °C

klimatyzator, pomimo że uruchamia swe działanie w trybie chłodzenia, faktycznie nie "chłodzi".

Działanie urządzenia w trybie osuszania nie jest możliwe. 

Temperatura Tryb pracy 
Temperatura
ustawiona 

Tryb pracy regula-
tora czasu

Nawiew
powietrza

Wyższa niż 23 °C Chłodzenie 26°C Stały Automatyczny

Niższa niż 23 °C Grzanie 23°C Stały Automatyczny

G
UWAGA!
• W przypadku równoczesnego korzystania z funkcji “OFF Timer” oraz

funkcji uśpienia “Sleep Timer” , ustawienie wybrane jako ostatnie ma
pierwszeństwo. 

• Podczas pracy w funkcji uśpienia “Sleep Timer” ustawienie aktualnego
czasu nie jest konieczne.



Działanie w trybie testującym 

• Służy do tego ten sam przycisk, używany do obsługi w trybie awaryjnym. 

• Z przycisku testującego należy skorzystać w szczególnych przypadkach, na przykład w celu sprawdzenia

działania urządzenia w trybie "chłodzenia", pomimo że temperatura pomieszczenia jest niższa od 

16 °C. Oznacza to, że nie należy używać tego przycisku podczas normalnej pracy urządzenia. 

• Nacisnąć przycisk awaryjny. Po usłyszeniu pojedynczego sygnału dźwiękowego należy naciskać stale

przez okres od 5 do 10 sekund. Po pierwszych 5 sekundach ponownie słyszalny jest podwójny sygnał

dźwiękowy, wtedy ucisk należy zwolnić. Na tym polega ustawienie klimatyzatora w trybie testującym. 

• Ustawienie w trybie testującym uruchamia działanie klimatyzator na okres 30 minut przy prędkości

wentylatora "High" (wysoka), a po upływie tego czasu urządzenie zatrzymuje się automatycznie. 

Zakończenie działania w trybie pracy awaryjnej i w trybie testującym 

• Działanie w tym trybie można zakończyć po usłyszeniu sygnału dźwiękowego poprzez ponowne przy-

ciśnięcie przycisku awaryjnego bądź przy użyciu pilota zdalnego sterowania.

• Przy użyciu w tym celu pilota zdalnego sterowania urządzenie powraca samoczynnie do normalnego

trybu pracy, regulowanego przy pomocy zdalnego sterownika.

E FILTRY POWIETRZA

Klimatyzator ten wyposażony jest w 3 rodzajów filtrów, których zadaniem jest oczyszczanie powietrza w

pomieszczeniu. 

a. Filtr ochronny odporny na pleśń: filtr ten usuwa znajdujące się w powietrzu cząsteczki kurzu.

Powierzchnia filtra jest odporna na pleśń, co równocześnie zapobiega rozwojowi pleśni i umożliwia

czystsze działanie klimatyzatora i nadmuch czystego, świeżego powietrza.

b. Anty zapachowy filtr fotokatalityczny: w celu usuwania nieprzyjemnych zapachów. 

c. Elektrostatyczny filtr Catechin: zapobiega rozprzestrzenianiu się wirusów i bakterii chorobotwórczych.

Oprawka filtra umieszczona z tyłu urządzenia daje się otworzyć lub zamknąć, co umożliwia instalację bądź

wymianę filtra ochronnego odpornego na pleśń, anty zapachowego filtra fotokatalitycznego oraz elektro-

statycznego filtra Catechin. 

a. Filtr ochronny odporny na pleśń należy czyścić regularnie za pomocą odkurzacza, aby nie dopuścić do

zablokowania przepływu powietrza. Filtr ten można także wyjąć z urządzenia i umyć go wodą. Po umy-

ciu filtr należy pozostawić do wyschnięcia w zacienionym miejscu. 

b. Anty zapachowy filtr fotokatalityczny można ponownie naładować umieszczając go raz na pół roku

bezpośrednio na słońcu przez okres 6 godzin. Obecność dymu papierosowego itp. może spowodować

skrócenie żywotności filtra. Średnia żywotność w przypadku normalnego użytkowania wynosi 2~3 lat.

c. Elektrostatyczny filtr Catechin można czyścić za pomocą odkurzacza, gdy jest on zapylony, natomiast

wymiana go w przypadku normalnego użytkowania jest zalecana po upływie mniej więcej 1 roku. 

G
UWAGA!
• Zużyte filtry nie stanowią odpadów chemicznych i można wyrzucić je do zwykłego pojemnika

wraz z odpadami komunalnymi (jednak nie do odpadów biologicznych).
• Nowe zestawy filtrów dostępne są w punkcie dealerskim. 
• Korzystanie z klimatyzatora bez filtra ochronnego odpornego na pleśń, anty zapachowego

filtra fotokatalitycznego i elektrostatycznego filtra Catechin nie może spowodować
uszkodzenia urządzenia. W takim przypadku klimatyzator nie usuwa z powietrza szkodliwych
mikroorganizmów, cząsteczek kurzu, pyłków ani zapachów. 
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F CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 

Pilot zdalnego sterowania 
Do czyszczenia pilota zdalnego sterowania nie używać w żadnym wypadku wody, lecz suchej i miękkiej ście-

reczki. W żadnym wypadku nie wolno używać w tym celu preparatów czyszczących bądź ściereczki impreg-

nowanej detergentem. 

Jednostka wewnętrzna
Do regularnego czyszczenia obudowy klimatyzatora należy używać wyłącznie suchej i miękkiej ściereczki. W

przypadku większego zabrudzenia można użyć neutralnego środka czyszczącego rozcieńczonego wodą.

Ściereczka nasączona środkiem czyszczącym powinna być lekko wilgotna. Po umyciu obudowę wytrzeć dokł-

adnie do sucha. 

W żadnym wypadku nie używać do czyszczenia następujących preparatów
Benzyna, amoniak, terpentyna, rozpuszczalnik lub inne detergenty mogą spowodować uszkodzenie

powierzchni obudowy. Natomiast gorąca woda o temperaturze powyżej 40 °C (104 °F) może spowodować

odbarwienie lub nawet odkształcenie obudowy urządzenia. 

Czyszczenie filtra ochronnego (dwa razy na tydzień)

1. Otworzyć kratkę wlotu powietrza unosząc ją lekko go ku górze.

2. Wyjąć filtr ochronny. Zaczep filtra nacisnąć lekko ku górze aż do uwolnienia

go z zatyczki, a następnie wyjąć filtr pociągając go ku dołowi.

3. Oczyścić filtr ochronny za pomocą odkurzacza, gdy jest on zapylony, bądź

umyć go wodą. Po umyciu filtr należy pozostawić do wyschnięcia w zacieni-

onym miejscu. 

4. Umieścić filtr z powrotem w urządzeniu za zatyczką w taki sposób, aby napis

“FRONT” znalazł się z przodu i był całkowicie widoczny. Zwrócić uwagę na

to, aby filtr znalazł się w całości za zatyczką. W przypadku zainstalowania fil-

tra w niewłaściwy sposób może dojść do uszkodzenia klimatyzatora. 

Zamknąć kratkę wlotu powietrza.

G
OSTRZEŻENIE!

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub czynności konserwacyjnych należy najpierw wyłączyć

urządzenie i główny wyłącznik zasilania jak też wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.

G
UWAGA!
Anty zapachowy filtr fotokatalityczny oraz elektrostatyczny filtr Catechin załączone są w
osobnym plastikowym opakowaniu. Przed zainstalowaniem filtrów plastikowe opakowanie
należy usunąć (zobacz rozdział B).



Wymiana i czyszczenie filtrów oczyszczających powietrza

1. Otworzyć kratkę wlotu powietrza unosząc ją lekko go ku górze. 

2. Usunąć zewnętrzne filtry powietrza. Zaczep każdego filtra pociągnąć lekko

ku górze aż do uwolnienia go z zatyczki, a następnie wyjąć filtr pociągając

go ku dołowi.

3. Wyjąć filtry oczyszczające powietrze z urządzenia.

4. Wyczyścić dokładnie filtry oczyszczające powietrze lub w razie potrzeby

zainstalować nowe. Nowe filtry umieścić zarówno w ramce po lewej jak i po

prawej stronie, symetrycznie w stosunku do siebie.

5. Umieścić zewnętrzne filtry powietrza za zatyczkami w taki sposób, aby napis

“FRONT” znalazł się z przodu i był całkowicie widoczny. Zwrócić uwagę na

to, aby filtry znalazły się w całości za zatyczkami. W przypadku zainstalowa-

nia filtrów w niewłaściwy sposób może dojść do uszkodzenia klimatyzatora.

6. Zamknąć kratkę wlotu powietrza, pociągając ją lekko w dół i sprawdzić dokł-

adność zamknięcia. 

G UWAGA!
• Średnia żywotność filtrów fotokatalitycznych w przypadku normalnego użytkowania wynosi 3

lata, pod warunkiem ponownego ich ładowania raz na pół roku bezpośrednio na słońcu przez

okres 6 godzin.

• Średnia żywotność elektrostatycznych filtrów Catechin wynosi około 1 roku. 

• Jeżeli filtry są zapylone, należy oczyścić je za pomocą odkurzacza lub w przypadku silnego

zabrudzenia wymienić je na nowe. Nie wolno myć filtrów wodą. Zabrudzonych filtrów nie

wolno używać ponownie, gdyż zapylone filtry mogą obniżyć efektywność oczyszczania

powietrza oraz wydajność chłodzenia / grzania klimatyzatora bądź spowodować powstanie

nieprzyjemnego zapachu. Zalecamy zakup nowych filtrów w najbliższym punkcie dealerskim. 

Filtry powietrza

Filtry elektro-
statyczne
Catechin

Filtry fotokatalityczne
usuwające zapachy 

Filtry
powietrza

Filtry zastępcze 

Filtry fotokatalityczne typu CAC-5

Filtry elektrostatyczne Catechin typu CAC-6

Filtry fotokatalityczne: 2 sztuki 

Filtry elektrostatyczne Catechin; 2 sztuki 
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G USUWANIE ZAKŁÓCEŃ

W sytuacjach awaryjnych w czasie pracy klimatyzatora, jak awaria, zakłócenie działania, zablokowanie lub

niesprawny pilot zdalnego sterowania, spowodowanych uderzeniem pioruna lub działaniem przekaźników

radiowych, natychmiast wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka sieciowego i odczekać trzy minu-

ty. Następnie włożyć ponownie wtyczkę do gniazdka sieciowego i nacisnąć przycisk ON/ OFF (WŁĄCZ/

WYŁĄCZ) na zdalnym sterowniku. 

Usterka Przyczyna / Metoda usuwania
Klimatyzator nie działa po ponownym
uruchomieniu

Włączyło się zabezpieczenie mechanizmu, co oznacza, że po
około 3 minutach klimatyzator uruchomi się ponownie.

W pomieszczeniu czuć specyficzny zapach.
Jest to możliwe, ponieważ urządzenie rozprowadza zapachy
znajdujące się wewnątrz, takie jak zapach dymu papierosowego,
kosmetyków, zapach wydzielający się ze ścian czy mebli.
Po rozpoczęciu chłodzenia lub po zakończeniu pracy w trybie
ogrzewania klimatyzator może wydawać dźwięk brzmiący
podobnie do płynącej wody. Jest to odgłos przepływającego
wewnątrz klimatyzatora czynnika chłodniczego.
Z chwilą włączenia lub zatrzymania klimatyzatora może być
słyszalny odgłos pękania. Dźwięk taki spowodowany jest
rozszerzaniem i kurczeniem się obudowy klimatyzatora na skutek
zmian temperatury.
Podczas pracy klimatyzatora może być słyszalny syczący dźwięk.
Dźwięk taki powstaje na skutek zmiany kierunku przepływu
czynnika chłodniczego.
Podczas pracy w trybie osuszania nawiew powietrza może nie
zostać uruchomiony, aby zapobiec nadmiernemu ochłodzeniu.
Podczas pracy w trybie grzania nawiew powietrza nie działa do
momentu, aż powietrze w pomieszczeniu ogrzeje się w
wystarczającym stopniu tak, aby zimny strumień powietrza nie
był odczuwalny. Podczas odszraniania w trybie grzania nawiew
powietrza jest wyłączony.
Efektywność działania funkcji chłodzenia/ grzania zmniejsza się,
gdy filtr powietrza ulegnie zablokowaniu cząsteczkami kurzu lub
innymi zanieczyszczeniami.
Sprawdzić, czy temperatura w pomieszczeniu nie osiągnęła
jeszcze żądanego poziomu.

Sprawdzić, czy prędkość nawiewu nie została ustawiona na ”LO“
(niską).

Sprawdzić, czy wlot lub wylot powietrza nie są zablokowane.
W przypadku, gdy temperatura pomieszczenia nie osiągnęła
żądanego poziomu ze względu na niską temperaturę
zewnętrzną, zastosuj inne dodatkowe źródła ciepła.
Sprawdzić, czy suche baterie elektryczne są dostatecznie
naładowane. Używać jedynie baterii suchych R-03 (AAA). Usunąć
zużyte baterie i wymienić je na nowe.
Sprawdzić, czy suche baterie umieszczone właściwie zgodnie ze
wskazanym kierunkiem biegunów.

Biała mgiełka wydobywa się (z jednostki
wewnętrznej)

Powodem tego jest wilgoć w powietrzu gwałtownie schłodzona
przez zimne powietrze.

Wydobywanie się pary (z jednostki
zewnętrznej)

W trybie grzania podczas odszraniania może powstać para
przypominająca biały dymek.

Klimatyzator wydaje nietypowe dźwięki

Nawiew klimatyzatora nie działa (jednostka
wewnętrzna). Nie można zmienić prędkości
nawiewu.

Poziom chłodzenia/ grzania nie jest
wystarczający.

Dioda zdalnego sterownika jest przyćmiona.
Dioda przygasa w momencie wysyłania
sygnału. Na wyświetlaczu sterownika nie
pojawiają się żadne symbole.

G
OSTRZEŻENIE!
W przypadku ewentualnej awarii czy zakłócenia pracy (np. zapach spalenizny etc.) urządzenie
natychmiast wyłączyć i odłączyć od zasilania wyjmując wtyczkę przewodu z gniazdka sieciowego,
a następnie skontaktować się serwisem naprawczym. Zanim to uczynisz, należy sprawdzić
poniższe punkty:  



H WARUNKI GWARANCJI

Wytwórca udziela na klimatyzator 24- miesięcznej gwarancji, licząc od daty zakupu. W okresie gwarancyj-

nym naprawie podlegają wszelkie usterki materiałowe i błędy fabryczne. Obowiązują przy tym następujące

zasady:

1. Producent nie honoruje jakichkolwiek roszczeń o odszkodowanie, w tym roszczeń z tytułu szkody wyni-

kowej..

2. Naprawa lub wymiana części lub podzespołów w okresie gwarancji nie ma wpływu na obowiązujący

okres gwarancji.

3. Gwarancja przepada, jeżeli w urządzeniu dokonano zmian, wmontowano części nie oryginalne, lub też,

jeżeli urządzenie było naprawiane przez osoby nieuprawnione.

4. Gwarancja nie obejmuje części, które w trakcie eksploatacji ulegają normalnemu zużyciu, jak np. filtr.

5. Gwarancja jest ważna wyłącznie za okazaniem oryginalnego i opatrzonego datą dowodu zakupu (para-

gonu), na którym nie naniesiono żadnych poprawek.

6. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku uszkodzenia powstałego wskutek niezgodnego z instrukcją

obchodzenia się z urządzeniem lub będącego rezultatem zaniedbania.

7. Koszty i ryzyko związane z przesyłką klimatyzatora lub części zamiennych ponosi klient..

8. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku uszkodzenia powstałego na skutek używania innych filtrów niż

filtry Zibro.

9. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku uszkodzenia, jak np. ubytek lub wyciek czynnika chłodnicze-

go, powstałego na skutek niefachowego (de)montażu elementów klimatyzatora.

Aby uniknąć zbytecznych kosztów radzimy Państwu przeczytać najpierw uważnie treść instrukcji obsługi.

Jeżeli podane w niej wskazówki nie dadzą zadowalającego rezultatu, klimatyzator należy oddać do napra-

wy w punkcie dealerskim.
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I DANE TECHNICZNE

* EN 14511-2004

** Podane wartości są orientacyjne, z zastrzeżeniem zmian

*** Usuwanie skropliny przy temp. 32°C, 80% RH

Zużytych urządzeń elektrycznych oraz baterii nie wolno usuwać wraz z normalnymi odpadami komu-

nalnymi, ale jeśli jest to możliwe, należy oddać je do utylizacji. W razie wątpliwości co do możliwości

utylizacji należy skontaktować się z lokalnymi władzami bądź z dealerem.

Informacja dotycząca środowiska: To urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane objęte treścią proto-

kołu z Kioto, dlatego naprawę klimatyzatora bądź jego demontaż zlecić należy fachowcom z autoryzowane-

go serwisu naprawczego.

Urządzenie to zawiera czynnik chłodniczy R410A w ilości podanej w powyższej tabeli. Czynnika chłodniczego

R410A nie należy wprowadzać do atmosfery: R410A jest fluorowanym gazem cieplarnianym o wskaźniku GWP

(Global Warming Potential) wynoszącym = 1975.

SP 2035 SP 2041

Typ klimatyzatora

Wydajność chłodzenia, min-max (nom)* W 850-3500 (2930) 800-4100 (3660)

Wydajność chłodzenia, min-max (nom)* BTU/h 2700-12000 (10000) 2700-14100 (12500)

Klasa EE * A A

EER* W/W 4,44 4,14

Wydajność grzewcza, min-max (nom)* W 700-5300 (3870) 700-6100 (5010)

Wydajność grzewcza, min-max (nom)* BTU/h 2400-18000 (13200) 2400-20700 (17100)

Klasa energetyczna A A

Wydajność chłodnicza COP* W/W 5,05 4,43

Moc osuszania *** L / 24h 38 38

Pobór mocy chłodzenie, min-max (nom) kW 0,16-0,93 (0,66) 0,16-0,93 (0,89)

Pobór mocy grzanie, min-max (nom) kW 0,16-1,26 (0,77) 0,16-1,26 (1,13)

Zasilanie   V / Hz / Ph 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1

Natężenie prądu (nom.) chłodzenie /grzanie    A 2,9/3,4 3,9/5,0

Maksymalne natężenie prądu    A 7,7 7,7

Przepływ powietrza chłodzenie./grzanie**   m3/h 540/660 570/750

Dla pomieszczeń o kubaturze do ** m3
85-110 100-120

Typ sprężarki  Rotary Rotary

Prędkości wentylatora 3 3

Zakres termostatyczny ºC 16 - 30 16 - 30

Zakres temperatur pracy ºC -15 / 43 -15 / 43Sterowanie ręczne/ mechaniczne /
elektroniczne sterownik elektroniczny sterownik elektroniczny

Zdalny bezprzewodowy sterownik Tak / Nie Tak Tak

Rodzaj(e) filtra powietrza

Czynnik chłodniczy / naładowanie r  / gr R410a / 1100 R410a / 1100Średnica przewodu dla czynnika
chłodniczego płyn / gaz mm 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52

Ciśnienie zasysania / przy wyładowaniu bar 11/41 11/41

Wymiary jednostki wewnętrznej (w x h x d) mm 799x295x210 799x295x210

Wymiary jednostki zewnętrznej (w x h x d) mm 780x550x278 780x550x278

Masa netto jednostki wewnętrznej kg 9,5 9,5

Masa netto jednostki zewnętrznej kg 35 35

Masa brutto jednostki wewnętrznej kg 13 13

Masa brutto jednostki zewnętrznej kg 38 38

Poziom hałasu jednostki wewnętrznej dB(A) 25-43 25-43

Poziom hałasu jednostki zewnętrznej dB(A) 42 42

Zabezpieczenie jednostki wewnętrznej IP IPX0 IPX0

Zabezpieczenie jednostki zewnętrznej IP IPX4 IPX4

Obciążalność bezpiecznika T3,15A / 250V T3,15A / 250V

Model

DC inwerter naścienny typu split

Filtr ekranowy przeciwkurzowy, fotokatalityczny usuwający zapachy, elektrostatyczny Catechin
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