Klimatyzatory do zastosowania w budynkach
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA
PKFY-P·VBM-E / PKFY-P·VHM-E
PCFY-P·VKM-E / PFFY-P·VKM-E2 / PMFY-P·VBM-E
INSTRUKCJA OBSŁUGI

DLA UŻYTKOWNIKA

Żeby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie, przed rozpoczęciem użytkowania klimatyzatora przeczytaj
dokładnie niniejszą instrukcję obsługi.

Polski (PL)

Spis treści
1. Środki ostrożności ..................................................................2
2. Nazwy części . ....................................................................... 3
3. Użytkowanie .......................................................................... 7
4. Timer.................................................................................... 10

5. Praca z bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania w trybie awaryjnym ...10
6. Dbałość i czyszczenie.......................................................... 11
7. Rozwiązywanie problemów ..................................................13
8. Dane techniczne . .................................................................15

Uwaga:
Określenie „przewodowy pilot zdalnego sterowania” w niniejszej instrukcji instalacji odnosi się do pilota PAR-32MAA.
Jeśli potrzebujesz dowolnych informacji o innym pilocie, zapoznaj się proszę z instrukcją dołączoną z nim w zestawie.

1. Środki ostrożności
►P
 rzed instalacją urządzenia koniecznie przeczytaj
wszystkie „Środki ostrożności”.
► „ Środki ostrożności” zawierają bardzo ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Pamiętaj o ich przestrzeganiu.
►N
 ależy zgłosić lub uzyskać zgodę osoby odpowiedzialnej za dostawę przed podłączeniem systemu.

Symbole stosowane w treści
Ostrzeżenie:
Opis środków ostrożności, których należy przestrzegać, żeby zapobiec zagrożeniu obrażeniami lub śmiercią użytkownika.
Ostrożnie:
Opis środków ostrożności, których należy przestrzegać, żeby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.

Symbole stosowane na ilustracjach
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: Wskazuje część, która musi zostać uziemiona.
Ostrzeżenie:
• Opisywane urządzenia nie są ogólnodostępne.
• Urządzenie nie powinno być instalowane przez użytkownika. W sprawie instalacji klimatyzatora należy porozumieć się
ze sprzedawcą urządzenia lub przedstawicielem autoryzowanego
serwisu. Jeśli urządzenie zostanie zainstalowana nieprawidłowo,
może dojść do wycieku wody, porażenia prądem lub pożaru.
• Nie należy stawać lub umieszczać przedmiotów na urządzeniu.
• Nie należy spryskiwać urządzenia wodą lub dotykać go mokrymi
rękami. Mogłoby dojść do porażenia prądem.
• Nie należy rozpryskiwać palnych gazów w pobliżu urządzenia.
Mogłoby dojść do pożaru.
• Nie należy umieszczać grzejników gazowych i innych urządzeń
z otwartym płomieniem w miejscu, w którym mogłyby być wystawione na strumień powietrza wychodzący z urządzenia. Mogłoby
dojść do niekompletnego spalania.
• Nie należy zdejmować panelu przedniego lub osłony wentylatora
jednostki zewnętrznej, gdy urządzenie pracuje.
• Urządzenie nie powinno być naprawiane ani przenoszone przez użytkownika.
• Jeśli zauważysz wyjątkowo wysoki poziom hałasu lub wibracji,
zatrzymaj urządzenie, wyłącz główny wyłącznik sieciowy i skontaktuj się ze sprzedawcą.
• Nigdy nie wkładaj palców, patyków itp. do wlotów i wylotów.
• Jeśli wyczujesz dziwne zapachy, zatrzymaj urządzenie, wyłącz
główny wyłącznik sieciowy i skontaktuj się ze sprzedawcą.
W przeciwnym wypadku może dojść do awarii, porażenia prądem
lub pożaru.
• Opisywany klimatyzator NIE jest przeznaczony do użycia przez
dzieci lub osoby niepełnosprawne bez nadzoru.
• Jeśli dojdzie do wytryśnięcia lub wycieku gazu chłodniczego,
zatrzymaj pracę klimatyzatora, dokładnie wywietrz pomieszczenie
i skontaktuj się ze sprzedawcą.
• Opisywane urządzenie jest przeznaczone do użytkowania przez
doświadczonych lub przeszkolonych użytkowników w sklepach,
lekkim przemyśle i gospodarstwach rolnych oraz zastosowaniach
komercyjnych przez niefachowców.
Ostrożnie
• Nie wolno stosować jakichkolwiek ostrych przedmiotów do naciskania przycisków, ponieważ mogłoby to spowodować uszkodzenie pilota zdalnego sterowania.
• Nigdy nie blokuj i nie zakrywaj otworów wlotowych ani wylotowych jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.
• Do mycia pilota zdalnego sterowania nie wolno stosować benzenu, rozcieńczalników, ściereczek nasączonych środkami chemicznymi itp.
• Nie wolno dopuścić do zbyt długiej pracy urządzenia w przypadku
wysokiej wilgotności powietrza, np. przy otwartych drzwiach lub
oknach. Jeśli urządzenie pracuje w trybie chłodzenia w pomieszczeniu o wysokiej wilgotności (80% RH lub powyżej) przez długi
czas, woda skroplona w klimatyzatorze może kapać, powodując
zamoczenie lub uszkodzenie mebli itp.
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• Dzieci nie wolno pozostawiać w pobliżu urządzeń bez opieki, żeby
mieć pewność, że nie będą ich wykorzystywać do zabawy.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby
(włącznie z dziećmi) o zmniejszonych możliwościach fizycznych,
sensorycznych i umysłowych, a także przez osoby bez doświadczenia i odpowiedniej wiedzy, o ile nie są pod nadzorem osoby
odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub nie zostały poinstruowane na temat użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
• Urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku powyżej
8 lat i osoby o zmniejszonych możliwościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych, a także przez osoby bez doświadczenia
i odpowiedniej wiedzy, jeśli są pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostały poinstruowane na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją wiążące się
z nim zagrożenia. Dzieci nie powinny wykorzystywać urządzenia
do zabawy. Czyszczenie i czynności konserwacyjne nie powinny
być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
• Instalując, przenosząc lub serwisując urządzenie, używaj
wyłącznie odpowiedniego czynnika chłodniczego (R410A) do
napełniania obiegu chłodniczego. Nie należy mieszać go z innymi
czynnikami chłodniczymi i pozwalać na pozostanie powietrza
w układzie.
Jeśli powietrze zmiesza się z czynnikiem chłodniczym, może
spowodować nietypowo wysokie ciśnienie w układzie chłodniczym, a co za tym idzie stworzyć zagrożenie wybuchem i innymi
niebezpieczeństwami. Użycie czynnika chłodniczego innego niż
zalecany dla systemu spowoduje awarię mechaniczną, nieprawidłowe działanie systemu lub awarię urządzenia. W najgorszym
przypadku może doprowadzić do poważnego spadku bezpieczeństwa produktu.

• Jeśli urządzenie pracuje, nie wolno dotykać górnej kierownicy
wylotu powietrza ani dolnego ogranicznika w wylocie powietrza.
W przeciwnym wypadku mogłoby to powodować kondensację
i zatrzymanie pracy klimatyzatora.

Usuwanie zużytego urządzenia

Skonsultuj się ze sprzedawcą w celu utylizacji urządzenia

2. Nazwy części
Jednostka wewnętrzna
Prędkość wentylatora
Kierownica

PKFY-P·VBM-E

PKFY-P·VHM-E

PCFY-P·VKM-E

4 ustawienia prędkości

3 ustawienia prędkości + tryb Auto*

4 ustawienia prędkości + tryb Auto*

4 poziomy

5 poziomów

5 poziomów

4 poziomy

4 poziomy

Ręczna
Normalny
100 godzin

Ręczna
Normalny
100 godzin

Ręczna
Długiej żywotności
2500 godzin

Ręczna
Normalny
100 godzin

Ręczna
Normalny
100 godzin

Poziomy

PMFY-P·VBM-E

PFFY-P·VKM-E2

4 ustawienia prędkości 4 ustawienia prędkości

Tryb Auto z oscylacjami

Prowadnica
Filtr
Zalecenie czyszczenia filtra

*F
 unkcja dostępna tylko przy obsłudze za pomocą pilota zdalnego sterowania, który umożliwia ustawienie prędkości wentylatora w trybie „Auto”.

PMFY-P·VBM-E
Typ 1-drożny sufitowy kasetowy
Kierownica

Prowadnica

Wylot powietrza

Filtr

PKFY-P·VBM-E
Typ do montażu na ścianie
Filtr
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Wlot powietrza

PKFY-P·VHM-E
Typ do montażu na ścianie
Filtr

Wlot powietrza

Wylot
Prowadnica powietrza

Wlot powietrza

Kierownica
Prowadnica

PCFY-P·VKM-E
Typ do montażu na suficie

Kierownica

Wylot
powietrza

PFFY-P·VKM-E2
Typ podłogowy
Prowadnica

Prowadnica
Wylot powietrza

Wylot powietrza

Wlot powietrza

Kierownica
Filtr

Kierownica
Wlot powietrza

Filtr
(wewnątrz wlotu powietrza)

Kierownica
Wylot powietrza

Prowadnica

2. Nazwy części
Przewodowy pilot zdalnego sterowania

Interfejs sterujący
Funkcje przycisków funkcyjnych zmieniają się w zależności od okna.
Zapoznaj się z opisem funkcji wyświetlanym na dole okna, żeby uzyskać informacje o wywoływanych w danym miejscu funkcjach.
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Jeśli system jest sterowany centralnie, opis funkcji odpowiadających
zablokowanym przyciskom nie zostanie wyświetlony.
Okno główne

Menu główne
Fri

Room

Cool

Set temp.

Auto

Mode

Temp.

Fan

6

7

8

9

bk

Main

Main menu

7

8

Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode
Main display:
Cursor
Page

9

bk

Opis funkcji

4

3

2

1

Przyciski funkcyjne

PL

7

8

9

bk

1 Przycisk [ON/OFF]

6 Wskaźnik ON/OFF

Naciśnij, żeby włączyć/wyłączyć jednostkę wewnętrzną.

Wskaźnik świeci się na zielono, jeśli urządzenie pracuje. Pulsuje, gdy
pilot się uruchamia lub w przypadku wystąpienia błędu.

2 Przycisk [SELECT]
Naciśnij, żeby zapisać ustawienie.

3 Przycisk [RETURN]
Naciśnij, żeby wrócić do poprzedniego okna.

4 Przycisk [MENU]

7 Przycisk funkcyjny [F1]
Okno główne: naciśnij, żeby zmienić tryb pracy.
Menu główne: naciśnij, żeby przesunąć kursor w dół.

8 Przycisk funkcyjny [F2]

Naciśnij, żeby przywołać menu główne.

Okno główne: naciśnij, żeby zmniejszyć temperaturę.
Menu główne: naciśnij, żeby przesunąć kursor w górę.

5 Podświetlenie panelu LCD

9 Przycisk funkcyjny [F3]

Pojawią się ustawienia operacji.
Przy wyłączonym podświetleniu naciśnięcie jakiegokolwiek przycisku włącza podświetlenie na określony czas w zależności od bieżącego okna.

Okno główne: naciśnij, żeby zwiększyć temperaturę.
Menu główne: naciśnij, żeby przejść do poprzedniej strony.

Jeśli podświetlenie jest wyłączone, włącza je naciśnięcie dowolnego przycisku, którego funkcja nie jest realizowana. (z wyjątkiem przycisku [ON/OFF])
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 Przycisk funkcyjny [F4]
Okno główne: naciśnij, żeby zmienić prędkość wentylatora.
Menu główne: naciśnij, żeby przejść do następnej strony.

2. Nazwy części
Wyświetlacz
Okno główne posiada dwa tryby: „pełny” i „podstawowy”. Ustawienie fabryczne to tryb „pełny”. Żeby przełączyć do trybu „podstawowego”, zmień
ustawienie w oknie głównym. (Zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączoną do pilota zdalnego sterowania.)
<Tryb podstawowy>

<Tryb pełny>

* Pokazane są wszystkie ikony w celach demonstracyjnych..

bm bn bo bp bq

br bs

2

Fri
6

Fri

3

3

bt

7
8
9

Room

bk

ck

Set temp.

Cool

Auto

1
bl

1

Cool

Set temp.

Auto

4

4

Mode

Temp.
cl

Mode

Fan

Temp.

Fan

2
5

1 Tryb pracy



W tym miejscu wyświetla się tryb pracy jednostki wewnętrznej.

Wyświetla się, jeśli został włączony włącznik/wyłącznik czasowy, funkcja pracy w trybie nocnym lub timer automatycznego wyłączenia.

2 Zaprogramowana temperatura
W tym miejscu wyświetla się zaprogramowana temperatura.

3 Zegar (Patrz Instrukcja instalacji.)
Tutaj wyświetla się bieżąca godzina.

Ikona
wyświetla się, jeśli timer zostanie wyłączony przez system
centralnego sterowania.


Wyświetla się, jeśli zostanie włączony timer tygodniowy.

4 Prędkość wentylatora



W tym miejscu wyświetla się ustawienie prędkości wentylatora.

Wyświetla się, jeśli jednostki pracują w trybie oszczędzania energii.
(Nie wyświetla się w niektórych modelach jednostek wewnętrznych.)

5 Opis funkcji przycisków
W tym miejscu wyświetlają się funkcje odpowiednich przycisków.

6
Wyświetla się, jeśli operacja wł./wył. jest sterowana centralnie.

7
Pojawia się, jeśli tryb pracy jest sterowany centralnie.

8
Wyświetla się, jeśli zaprogramowana temperatura jest sterowana centralnie.

9
Pojawia się, jeśli funkcja resetowania filtra jest sterowana centralnie.


Informuje, że filtr wymaga czynności konserwacyjnych.

 Temperatura w pomieszczeniu (Patrz instrukcja instalacji.)
W tym miejscu wyświetla się aktualna temperatura w pomieszczeniu.




Wyświetla się, jeśli jednostki zewnętrzne pracują w trybie cichym.
(Wskazanie niedostępne w przypadku modeli CITY MULTI.)


Pojawia się, jeśli wbudowany termistor w pilocie zostaje uaktywniony,
aby monitorować temperaturę w pomieszczeniu ().
Ikona
wyświetla się, jeśli wewnętrzny termistor w jednostce wewnętrznej został włączony w celu monitorowania temperatury w pomieszczeniu.


Wskazuje ustawienie kierownicy.


Wskazuje ustawienie prowadnic.


Wskazuje ustawienie wentylacji.


Wyświetla się, jeśli zakres zaprogramowanej temperatury jest ograniczony.

Wyświetla się, jeśli przyciski zostały zablokowane.
Większość ustawień (z wyjątkiem włączenia/wyłączenia, trybu pracy, prędkości wentylatora, temperatury) można dokonać w oknie głównym. (Zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z pilotem zdalnego sterowania.)
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2. Nazwy części
Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania (wyposażenie opcjonalne)

Obszar odbioru sygnału

Wyświetlacz pilota
* Wszystkie elementy zostały wyświetlone
w celach informacyjnych.
* Jeśli zostanie naciśnięty przycisk RESET,
wyświetlą się wszystkie elementy.

Wskaźnik odbioru sygnału
Wskaźnik ustawienia timera

Przycisk ON/OFF

Obszary obsługi

Przyciski ustawienia temperatury
Przycisk FAN (ustawienie prędkości wentylatora)

Przycisk AUTO STOP
Przycisk AUTO START

Przycisk sterowania nawiewem powietrza (ustawienie górnego/dolnego kierunku przepływu)

Przycisk „h” (ustawienie godzin)
Przycisk „min” (ustawienie minut)
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Przycisk MODE (ustawienie trybu pracy)

Przycisk CHECK
Przycisk TEST RUN

Uwaga (dotyczy wyłącznie bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania):
 Jeśli używasz bezprzewodowego pilota, skieruj go w stronę odbiornika w jednostce wewnętrznej.
 Jeśli pilot zostanie użyty w ciągu ok. 2 minut od włączenia zasilania jednostki wewnętrznej,
może ona dwukrotnie wyemitować sygnał dźwiękowy, ponieważ wykonywane jest automatyczne sprawdzenie początkowe.
 Jednostka wewnętrzna emituje sygnał dźwiękowy potwierdzający odbiór sygnału z pilota. Sygnały mogą być odbierane z odległości ok. 7 metrów w linii prostej od jednostki wewnętrznej
pod kątem 45° na lewo i na prawo. Jednak oświetlenie, takie jak lampy fluorescencyjne i silne
światło, może wpłynąć na zdolność odbioru sygnałów.
 Jeśli pulsuje wskaźnik pracy znajdujący się obok odbiornika sygnału na jednostce wewnętrznej, urządzenie wymaga kontroli. Skonsultuj się ze sprzedawcą.
 Obchodź się ostrożnie z pilotem! Nie upuszczaj go i nie poddawaj silnym wstrząsom. Poza
tym nie pozwól mu zamoknąć i nie zostawiaj go w miejscach o wysokiej wilgotności.
 Żeby uniknąć umieszczenia pilota w niepożądanym miejscu, zainstaluj na ścianie dołączony
w zestawie uchwyt i zawsze wkładaj do niego pilota po użyciu.

Przycisk CLOCK (ustawienie czasu)
Przycisk LOUVER (ustawienie lewego/prawego kierunku przepływu)

Przycisk RESET

Instalacja/wymiana baterii
1. Zdejmij górną osłonę, włóż dwie baterie AAA
i nałóż z powrotem górną osłonę.

1
2
Górna
osłona

3
Dwie baterie AAA
Włóż baterie najpierw
biegunem ujemnym (–).
Zainstaluj baterie we
właściwą stronę (+, –)!

2. Naciśnij przycisk RESET.

Naciśnij przycisk
RESET przy pomocy
przedmiotu o wąskim
końcu.
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3. Użytkowanie
Informacje na temat sposobu obsługi można znaleźć w instrukcji obsługi dołączanej do każdego pilota zdalnego sterowania.

3.1. Włączanie/Wyłączanie
[WŁ.]

[WYŁ.]
Naciśnij przycisk [ON/OFF] ponownie.
Wskaźnik ON/OFF wyłączy się, działanie
urządzenie zostanie zatrzymane.

Naciśnij przycisk [ON/OFF].
Wskaźnik ON/OFF zaświeci się na zielono, a urządzenie rozpocznie pracę.

Uwaga:
Nawet jeśli naciśniesz przycisk ON/OFF zaraz po wyłączeniu urządzenia, klimatyzator nie uruchomi się przez ok. 3 minuty.
Zapobiega to uszkodzeniu wewnętrznych elementów urządzenia.

Pamięć stanu pracy
Ustawienie na pilocie zdalnego sterowania
Tryb pracy przed wyłączeniem zasilania
Tryb pracy
Zaprogramowana temperatura Temperatura zaprogramowana przed wyłączeniem zasilania.
Prędkość wentylatora przed wyłączeniem zasilania.
Prędkość wentylatora
Możliwy do ustawienia zakres zaprogramowanej temperatury

Nawiew/wentylacja

Zakres zaprogramowanej temperatury
19–30°C
17–28°C
19–28°C
[Chłodzenie] Zakres zaprogramowanej temperatury w trybie chłodzenia
[Ogrzewanie] Zakres zaprogramowanej temperatury w trybie ogrzewania
Nie ustawialny

PL

Tryb pracy
Chłodzenie/osuszanie
Ogrzewanie
Tryb Auto (funkcja ustawienia pojedynczego punktu)
Tryb Auto (funkcja ustawienia
podwójnego punktu)

Możliwy do ustawienia zakres temperatury zależy od modelu jednostki zewnętrznej i pilota zdalnego sterowania.

3.2. Wybór trybu pracy

Naciśnij przycisk [F1], żeby przełączyć tryb
pracy w kolejności: „Chłodzenie”, „Osuszanie”, „Nawiew”, „Auto” i „Ogrzewanie”.
Wybierz żądany tryb pracy.

Fri
Room
Cool

Set temp.

Auto

Mode

Temp.

Fan

F1

F2

F3

F4

Chłodzenie

Osuszanie

Nawiew

Auto

Ogrzewanie

Praca automatyczna (funkcja ustawienia pojedynczego punktu)
■ Zgodnie z ustawioną temperaturą operacja schładzania uruchamia
się, jeśli temperatura w pomieszczeniu jest zbyt wysoka, a operacja
ogrzewania uruchamia się, jeśli temperatura jest zbyt niska.
■ Jeśli w trybie pracy automatycznej temperatura w pomieszczeniu
ulegnie zmianie i pozostanie przynajmniej o 1,5°C powyżej ustawionej temperatury przez 3 minuty, klimatyzator przełączy się do trybu
chłodzenia. Podobnie, jeśli temperatura w pomieszczeniu pozostanie
przynajmniej o 1,5 °C poniżej ustawionej temperatury przez 3 minuty,
klimatyzator przełączy się do trybu ogrzewania.
Tryb chłodzenia

T
 ryby pracy niedostępne w przypadku
podłączonych modeli jednostek zewnętrznych nie będą wyświetlane w oknie.
Znaczenie pulsującej ikony trybu pracy
Ikona trybu będzie pulsować, jeśli inne jednostki wewnętrzne w tym samym obiegu czynnika chłodniczego (podłączone do tej samej jednostki
zewnętrznej) pracują już w innym trybie. W takim przypadku pozostałe
jednostki w tej samej grupie mogą pracować tylko w tym samym trybie.

3.3. Ustawienie temperatury

<Tryb chłodzenia, osuszania, ogrzewania lub Auto (funkcja ustawienia pojedynczego punktu)>
Fri

Fri
Room 28.5

Room
Cool

Set temp.

Auto

Cool

Set temp.

Auto

Mode

Temp.

Fan

Mode

Temp.

Fan

F1

F2

F3

F4

28.5

3 minuty (przełączenie
z chłodzenia na ogrzewanie)
Ustawiona temperatura +1,5°C
Ustawiona temperatura
Ustawiona temperatura -1,5°C

3 minuty (przełączenie z chłodzenia
na ogrzewanie)

■ Ponieważ temperatura w pomieszczeniu została ustawiona automatycznie w celu utrzymania ustalonej temperatury rzeczywistej, po osiągnięciu ustawionej temperatury operacja chłodzenia przeprowadzana
jest przy temperaturze o kilka stopni wyższej, a operacja ogrzewania
o kilka stopni niższej niż ustawiona temperatura w pomieszczeniu
(tryb automatycznego oszczędzania energii).
<Tryb Auto (funkcja ustawienia podwójnego punktu)>

Przykładowy wygląd wyświetlacza
(skala Celsjusza ze skokiem 0,5 stopnia)

Naciśnij przycisk [F2], żeby zmniejszyć zaprogramowaną temperaturę,
albo naciśnij przycisk [F3], aby ją zwiększyć.
• Zapoznaj się z tabelą na stronie 7, żeby uzyskać informacje na temat
zakresu ustawialnych temperatur w różnych trybach pracy.
• Zakresu zaprogramowanych temperatur nie można ustawić w trybie
nawiewu/wentylacji.
• Ustawiona temperatura będzie wyświetlana w skali Celsjusza
ze skokiem 0,5 lub 1 stopnia albo w skali Fahrenheita - w zależności
od modelu jednostki wewnętrznej i trybu ustawionego na pilocie.

Zaprogramowana
temperatura w trybie
chłodzenia
Zaprogramowana
temperatura w trybie
ogrzewania

1 Wyświetli się bieżąca zaprogramowana temperatura. Naciśnij przycisk [F2] lub [F3], żeby wyświetlić okno ustawień.
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3. Użytkowanie
Uwaga:
● Liczba dostępnych prędkości wentylatora zależy od typu podłączonej
jednostki. Należy również zauważyć, że w przypadku niektórych jednostek
ustawienie „Auto” nie jest dostępne.
● W następujących przypadkach rzeczywista prędkość wentylatora zapewniana
przez jednostkę będzie różnić się od prędkości wskazanej na wyświetlaczu pilota.
1. Jeśli wyświetlany jest napis „STAND BY” (tryb czuwania) lub „DEFROST” (odszranianie).
2. J
 eśli temperatura wymiennika ciepła jest niska w trybie OGRZEWANIA.
(np. bezpośrednio po uruchomieniu trybu ogrzewania)
3. W
 trybie OGRZEWANIA, gdy temperatura pomieszczenia jest wyższa od
temperatury ustawionej.
4. Jeśli jednostka pracuje w trybie OSUSZANIA.

Zaprogramowana temperatura w trybie chłodzenia
Zaprogramowana temperatura w trybie ogrzewania

PL

2 Naciśnij przycisk [F1] lub [F2], żeby przesunąć kursor do ustawienia

żądanej temperatury (w trybie chłodzenia lub ogrzewania).
Naciśnij przycisk [F3], żeby zmniejszyć wybraną temperaturę lub
naciśnij przycisk [F4], aby ją zwiększyć.
• Informacje na temat możliwego do ustawienia zakresu temperatury
w różnych trybach pracy można znaleźć w tabeli na stronie 7.
• Można również wykorzystać ustawienia zaprogramowanej temperatury
chłodzenia i ogrzewania w trybie Auto (funkcja ustawienia podwójnego
punktu) poprzez ustawienie trybu chłodzenia/osuszania lub ogrzewania.
•Z
 aprogramowane temperatury chłodzenia i ogrzewania w trybie Auto (funkcja ustawienia podwójnego punktu) powinny spełniać poniższe warunki:
• Zaprogramowana temperatura w trybie chłodzenia jest wyższa
od zaprogramowanej temperatury w trybie ogrzewania.
• Zapewniona jest minimalna różnica temperatur między zaprogramowaną temperaturą w trybie chłodzenia i zaprogramowaną
temperaturą w trybie ogrzewania (w zależności od podłączonych
modeli jednostek wewnętrznych).
* Jeśli zaprogramowane temperatury nie spełniając warunku minimalnej różnicy temperatur, obie zaprogramowane temperatury zostaną
automatycznie zmienione w zakresach dopuszczalnego ustawienia.

■ Ustawienie automatycznej prędkości wentylatora (dotyczy bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania)
Ustawienie bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania jest konieczne tylko w przypadku, gdy automatyczna prędkość wentylatora
nie jest ustawieniem domyślnym.
Jeśli automatyczna prędkość wentylatora jest ustawieniem domyślnym, ustawienie bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania nie jest konieczne.
1 Naciśnij przycisk SET ostro zakończonym przedmiotem. Obsługuj,
jeśli wyświetlacz pilota jest wyłączony.
Symbol
pulsuje i świeci się numer modelu A.
.
2 Naciśnij przycisk AUTO STOP
Symbol
pulsuje i świeci się numer ustawienia B.
(Ustawienie nr 01: praca bez automatycznej prędkości wentylatora)
wybierz ustawienie nr 02.
3 Przyciskami ustawienia temperatury
(Ustawienie nr 02: praca z automatyczną regulacją prędkości wentylatora)
Jeśli popełnisz błąd, naciśnij przycisk ON/OFF
i rozpocznij procedurę ponownie od punktu 2.
4 Naciśnij przycisk SET ostro zakończonym przedmiotem. Zaświeci się
symbol
i numer modelu na 3 sekundy, a następnie wyłączą.

Nawigacja między oknami
 To return to the Main screen.....[RETURN] button

A

<Tryb Auto (funkcja ustawienia podwójnego punktu)>
Jeśli tryb pracy został ustawiony na Auto (funkcja ustawienia podwójnego punktu), można ustawić obie zaprogramowane temperatury (jedną
dla trybu chłodzenia, drugą dla trybu ogrzewania).
W zależności od temperatury w pomieszczeniu jednostka wewnętrzna zostanie automatycznie uruchomiona w trybie chłodzenia lub ogrzewania, a temperatura w pomieszczeniu będzie utrzymywana w zaprogramowanym zakresie.
Poniższy wykres przedstawia schemat działania jednostki wewnętrznej
pracującej w trybie Auto (funkcja ustawienia podwójnego punktu).

ON/OFF

TEMP

3
MODE

FAN

AUTO STOP

VANE

AUTO START

CHECK LOUVER

SET

14

2

h
min

TEST RUN

Schemat działania w trybie Auto (funkcja ustawienia podwójnego punktu)

RESET

CLOCK

Temperatura w pomieszczeniu zmienia się
zgodnie ze zmianą temperatury na zewnątrz.

Zaprogramowana
temperatura
(CHŁODZENIE)

Temperatura w
pomieszczeniu

Zaprogramowana
temperatura
(OGRZEWANIE)

OGRZEWANIE

CHŁODZENIE

OGRZEWANIE

CHŁODZENIE

3.5. Ustawienie kierunku przepływu powietrza
3.5.1 Nawigacja w menu głównym
<Dostęp do menu głównego>
Main
Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

3.4. Ustawienie prędkości wentylatora
Fri

Main display:
Cursor

Room
Cool

Set temp.

Auto

Mode

Temp.

Fan

F1

B

MODEL SELECT

F2

F3

F1

F2

Naciśnij przycisk [MENU].
Pojawi się główne menu.

Page

F3

F4

F4

<Wybór elementu>

Naciśnij przycisk [F4], żeby przełączyć prędkości wentylatora w następującej kolejności.

Auto

Kursor

Main
Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode
Main display:
Cursor
Page

F1

• Dostępne ustawienia prędkości wentylatora zależą od modeli podłączonych jednostek wewnętrznych.
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F2

F3

F4

Naciśnij [F1], żeby przesunąć kursor
w dół.
Naciśnij [F2], żeby przesunąć kursor
w górę.

3. Użytkowanie
<Ustawienie kierownicy>
strona

Main
Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode
Main display:
Cursor
Page

F1

F2

F3

Fri

Naciśnij [F3], żeby przejść do
poprzedniej strony.
Naciśnij [F4], żeby przejść do
następnej strony.

F4

Swing

Off

Off

Vane

Vent.

Louver

F1

F2

F3

Naciśnij przycisk [F1] lub [F2], żeby wyświetlić ustawienia kierownicy: „Auto”,
„poziom 1”, „poziom 2”, „poziom 3”,
„poziom 4”, „poziom 5” i „oscylacje”.
Wybierz żądane ustawienie.
Auto

F4
Oscylacje
Swing

Setting display:

Wybierz żądany element i naciśnij
przycisk [SELECT].
Pojawi się okno ustawienia wybranego elementu.

Fri

day

Room

F1

F2

F3

Cool

F4

Set temp.

Auto

Temp.

Fan

Mode

<Wyjście z okna menu głównego>
Fri
Room
Cool

Set temp.

Auto

Mode

Temp.

Fan

F1

F2

F3

F4

Naciśnij przycisk [RETURN], żeby
wyjść z głównego menu i wrócić do
okna głównego.

<Ustawienie prędkości wentylatora>
Fri
Low

Jeśli przez 10 minut nie zostanie
dotknięty żaden przycisk, wyświetlacz automatycznie powróci do
okna głównego. Wszelkie niezapisane ustawienia zostaną utracone.

Vent.

F1

Komunikat pokazany po lewej
stronie pojawi się, jeśli użytkownik
wybierze funkcję nieobsługiwaną
przez dany model jednostki wewnętrznej.

Not available
Unsupported function
Return:

F1

F2

F3

F2

F3

F4

<Powrót do menu głównego>
Main
Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode
Main display:
Cursor

F4

Poziom 2

Poziom 3

Poziom 4

Poziom 5

Oscylacje

F1

F2

• Ikona
pod ikoną ustawienia
kierownicy
Ta ikona pojawia się w trybie chłodzenia lub osuszania (w zależności
od modelu), jeśli kierownica została
ustawiona na opcję od „poziom 2”
do „poziom 5”, a wentylator pracuje
z prędkością ustawioną na „Mid 1”
(średnio 1) do „Low” (wolno).
Ikona wyłączy się po godzinie,
a ustawienie kierownicy zostanie
automatycznie zmienione.
Naciśnij przycisk [F3], żeby przełączyć
ustawienie prędkości wentylatora w
kolejności „Off” (wył.), „Low” (wolno)
i „High” (szybko).
* Możliwe do ustawienia tylko, jeśli została podłączona jednostka LOSSNAY.
Off

<Wyświetlanie nieobsługiwanych funkcji>
Title

Poziom 1

Wybierz opcję „oscylacje”, żeby kierownica poruszała się automatycznie
w górę i w dół.
Przy ustawieniu na jednej z opcji
„poziom 1” - „Poziom 5”, kierownica będzie ustawiona na stałe pod
wybranym kątem.

<Zapisanie ustawień>
OU silent mode
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Start
Stop Silent
-

Auto

Wył.

Low

Wolno

High

Szybko

• Wentylator w niektórych modelach jednostek wewnętrznych
może być powiązany z pewnymi
modelami jednostek wentylacyjnych.
Naciśnij przycisk [RETURN], żeby
wrócić do głównego menu.

Page

F3

F4

3.5.2 Kierownica·Wentylacja (Lossnay)
<Dostęp do menu>

Main
Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode
Main display:
Cursor

F1

F2

Page

F3

F4

Wybierz „Vane·Louver·Vent.
(Lossnay)” z menu głównego
(patrz strona 8) i naciśnij przycisk
[SELECT].

Uwaga:
• W trakcie oscylacji wskaźnik kierunku nawiewu powietrza wyświetlany w oknie nie zmienia się synchronicznie z kierownicami
kierunkowymi jednostki.
• Dostępne ustawienia kierunków zależą od typu podłączonej jednostki.
• W następujących przypadkach rzeczywisty kierunek nawiewu
powietrza będzie różnił się od wskazania na wyświetlaczu pilota.
1. Jeśli wyświetlany jest napis „STAND BY” (tryb czuwania) lub
„DEFROST” (odszranianie).
2. Natychmiast po uruchomieniu trybu ogrzewania (gdy system
oczekuje na rezultat zmiany trybu pracy).
3. W trybie ogrzewania, jeśli temperatura w pomieszczeniu jest
wyższa od temperatury ustawionej.
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<Nawigacja poprzez strony>

3. Użytkowanie
3.6. Wentylacja

<[Ręczna] zmiana kierunku nawiewu powietrza w lewo/prawo>
* Nie można użyć przycisku LOUVER.
• Zatrzymaj działanie urządzenia, chwyć dźwignię prowadnicy i ustaw żądany kierunek.
* Nie należy ustawiać wewnętrznego kierunku, jeśli
klimatyzator pracuje w trybie chłodzenia lub osuszania,
ponieważ istnieje ryzyko skraplania i kapania wody.

W połączeniu z jednostką LOSSNAY
■ Dostępne są 2 następujące schematy pracy.
• Uruchomienie wentylatora razem z jednostką wewnętrzną.
• Niezależne uruchomienie wentylatora.

Ostrożnie:
Podczas obsługi urządzenia należy stawać na stabilnej podstawie,
żeby zapobiec upadkom.

Uwaga: (dotyczy bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania)
• Niezależne uruchomienie wentylatora nie jest dostępne.
• Brak wskazania na pilocie.

4. Timer
4.1 Przewodowy pilot zdalnego sterowania

■ Dostępne funkcje timera różnią się w zależności od modelu pilota.
■ Szczegółowe informacje na temat obsługi pilota można znaleźć w odpowiednich instrukcjach obsługi dostarczanych z poszczególnymi modelami
pilotów.

PL

5. Praca z bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania w trybie awaryjnym

(dotyczy modelu PKFY-P·VHM-E)

Gdy nie można użyć pilota
Jeśli baterie w pilocie wyczerpią się lub pilot nie działa prawidłowo, przy pomocy przycisków pracy w trybie awaryjnym umieszczonych na kratownicy
można uruchomić pracę w tym trybie.
 Wskaźnik DEFROST/STAND BY
B Wskaźnik pracy
C Przełącznik pracy w trybie awaryjnego chłodzenia
D Przełącznik pracy w trybie awaryjnego ogrzewania
E Odbiornik sygnału
Uruchomienie urządzenia
• Żeby uruchomić urządzenie w trybie chłodzenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk
• Żeby uruchomić urządzenie w trybie ogrzewania, naciśnij i przytrzymaj przycisk
• Świecenie wskaźnika pracy B oznacza uruchomienie urządzenia.

C przez ponad 2 sekundy.
D przez ponad 2 sekundy.

Uwaga:
● Szczegółowe informacje dotyczące trybu awaryjnego przedstawiono poniżej.

Szczegółowe informacje dotyczące TRYBU AWARYJNEGO przedstawiono poniżej.
Tryb pracy
Ustawiona temperatura
Prędkość wentylatora
Kierunek przepływu powietrza

CHŁODZENIE
24°C
Szybko
W poziomie

OGRZEWANIE
24°C
Szybko
W dół 4 (5)

Zatrzymanie pracy urządzenia
• Żeby zatrzymać urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk
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C lub przycisk

D przez ponad 2 sekundy.

6. Dbałość i czyszczenie
Informacje o filtrze

Cool

Room
Set temp.

Mode

Temp.

Auto
Fan

F2

F3

F4

Filter information
Please clean the filter.
Press Reset button after
filter cleaning.

Main menu:

F1

F2

Reset

F3

Jeśli wyświetli się ta ikona, należy umyć, wyczyścić lub wymienić
filtry. Więcej informacji można
znaleźć w instrukcji obsługi jednostki wewnętrznej.
Wybierz „Filter information” (informacje o filtrze) z menu głównego
(patrz strona 8) i naciśnij przycisk
[SELECT].

Main
Main menu
Restriction
Energy saving
Night setback
Filter information
Error information
Main display:
Cursor
Page

F1

Jeśli nadejdzie czas wyczyszczenia
filtrów, w oknie głównym w trybie
„pełnym” wyświetli się ikona
.

Naciśnij przycisk [F4], żeby zresetować wskaźnik filtra.
Szczegółowe informacje na temat
czyszczenia filtrów można
Znaleźć w instrukcji obsługi jednostki wewnętrznej

F4

Wybierz „OK” za pomocą przycisku [F4].

Filter information
Reset filter sign?

Cancel

F1

F2

F3

Filter information

OK

F4

Pojawi się okno umożliwiające potwierdzenie dokonanych ustawień.

Filter sign reset

Fri

Cool
Mode

Room
Set temp.
Temp.

Auto

Jeśli ikona
wyświetla się
w oknie głównym w trybie pełnym,
system jest sterowany centralnie
i ikony filtra nie można zresetować.

Fan

Jeśli zostały podłączone dwie lub więcej jednostek wewnętrznych,
okres czyszczenia filtra może być różny dla poszczególnych jednostek
w zależności od typu filtra.
Ikona
pojawi się, gdy nadejdzie czas wyczyszczenia filtra w jednostce głównej.
Gdy znak filtra zostanie zresetowany, łączny czas pracy dla wszystkich jednostek zostanie zresetowany.
Ikona
wyświetla się po określonym czasie pracy w oparciu o założenie, że jednostki są zainstalowane w miejscu o standardowej jakości
powietrza. W zależności od jakości powietrza filtr może wymagać
częstszego czyszczenia.
Łączny okres co jaki należy wyczyścić filtr zależy od modelu.
• Wskazanie nie jest dostępne dla bezprzewodowego pilota.

Ostrożnie:
• Poproś personel autoryzowanego serwisu o wyczyszczenie filtra.
►Czyszczenie filtrów
• Wyczyść filtry używając odkurzacza. Jeśli nie posiadasz odkurzacza,
postukaj filtrami o twardą powierzchnię, żeby strącić zabrudzenia i pył.
• Jeśli filtry są wyjątkowo brudne, umyj je w letniej wodzie. Zadbaj
o dokładne spłukanie wszelkich środków czyszczących i pozwól filtrom
całkowicie wyschnąć przed zamontowaniem ich w urządzeniu.
Ostrożnie:
• Nie susz filtrów w bezpośrednim świetle słonecznym lub używając źródeł ciepła, takich jak grzejnik elektryczny - może to spowodować ich odkształcenie.
• Nie myj filtrów w gorącej wodzie (powyżej 50°C), ponieważ może
to spowodować ich odkształcenie.
• Upewnij się, że filtry są zawsze zainstalowane. Użytkowanie urządzenia bez filtrów powietrza może spowodować jego awarię.
Ostrożnie:
• Przed rozpoczęciem czyszczenia zatrzymaj urządzenie i wyłącz
zasilanie.
• Jednostki wewnętrzne zostały wyposażone w filtry usuwające
pył z zasysanego powietrza. Czyść filtry w sposób pokazany na
poniższych schematach.
Ostrożnie:
• Przy wyjmowaniu filtra należy zachować ostrożność, żeby
ochronić swoje oczy przed pyłem. Również, jeśli musisz wejść na
stołek w celu wykonania tej operacji, uważaj, żeby nie spaść.
• Gdy filtr zostanie wyjęty, nie dotykaj metalowych części wewnątrz
jednostki, ponieważ możesz doznać obrażeń.

Main menu:

Nawigacja między oknami
• Żeby powrócić do menu głównego . ........przycisk [MENU]
• Żeby powrócić do poprzedniego okna ....przycisk [RETURN]
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Fri

6. Dbałość i czyszczenie
PCFY-P·VKM-E

PFFY-P·VKM-E2

A
B
D
C
1 Otwórz kratkę wlotu powietrza.
2 Chwyć pokrętło na filtrze, a następnie pociągnij filtr do góry w kierunku oznaczonym strzałką. Żeby ponownie zainstalować filtr po
wyczyszczeniu, należy wsunąć go aż do ogranicznika.

PL

A Filtr

B Kratka wlotu powietrza

C Pokrętło

D Ogranicznik

1 Wysuń katechinowy filtr powietrza.
A Otwórz przednią kratownicę
B Katechinowy filtr powietrza
Ostrożnie:
Jeśli katechinowy filtr powietrza zostanie zdjęty, nie wolno
dotykać metalowych elementów jednostki wewnętrznej.
Mogłoby to doprowadzić do obrażeń ciała.

PMFY-P·VBM-E

2 Zainstaluj katechinowy filtr powietrza.

Należy pamiętać o zamocowaniu obu zakończeń w zaczepach w pokazany sposób.
C Zainstaluj
3 Zamknij dokładnie przednią kratownicę.

1 Naciśnięcie przycisku PUSH na zewnętrznej stronie kratki wlotu
powietrza spowoduje otwarcie kratki.

2 Filtr z kratką wlotu powietrza można wysunąć pociągając filtr do
przodu.

PKFY-P·VBM-E
PKFY-P·VHM-E

1 Pociągnij oba dolne narożniki kratki wlotu powietrza, żeby otworzyć
kratkę. Następnie unieść filtr.
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7. Rozwiązywanie problemów
Możliwe rozwiązanie. (Urządzenie działa prawidłowo.)
■ Należy wyczyścić filtr. (Nawiew powietrza jest ograniczony, jeśli filtr jest brudny lub zatkany.)
■ Sprawdź ustawienie temperatury i wyreguluj je odpowiednio.
■ Upewnij się, że wokół jednostki zewnętrznej jest wystarczająca ilość przestrzeni. Czy wlot lub wylot powietrza jednostki wewnętrznej jest zablokowany?
■ Czy drzwi lub okno są otwarte?

Jeśli rozpoczyna się praca w trybie ogrzewania, ciepłe powietrze nie jest
od razu wydmuchiwane z jednostki wewnętrznej.

■ Ciepłe powietrze nie jest wydmuchiwane, dopóki jednostka wewnętrzna dostatecznie się nie rozgrzeje.

W trybie ogrzewania klimatyzator zatrzymuje się zanim ustawiona
temperatura zostanie osiągnięta.

■ Jeśli temperatura zewnętrzna jest niska, a wilgotność wysoka, szron
może zbierać się na jednostce zewnętrznej. W takim przypadku
jednostka zewnętrzna przeprowadza operację odszraniania. Normalne
działanie powinno rozpocząć się po około 10 minutach.

Kierunek nawiewu powietrza do góry/dołu zmienia się w trakcie pracy
lub nie można ustawić kierunku nawiewu powietrza.

■ W trybie chłodzenia kierownice automatycznie przemieszczają się do
pozycji poziomej (do dołu) po godzinie od wyboru kierunku nawiewu
powietrza do dołu (w poziomie). Zapobiega to skraplaniu się i kapaniu
wody z kierownic.
■ W trybie ogrzewania kierownice automatycznie przesuwają się do poziomego położenia, jeśli temperatura nawiewanego powietrza do góry/
dołu jest niska albo w trybie odszraniania.

Po zmianie kierunku nawiewu powietrza do góry/dołu kierownice zawsze przesuwają
się do góry i do dołu przez ustawioną pozycję zanim ostatecznie się w niej zatrzymają.

■ Po zmianie kierunku nawiewu powietrza do góry/dołu, kierownice przesuwają się do ustawionej pozycji po wykryciu pozycji podstawowej.

Czasami słyszalny jest odgłos przepływającej wody lub syczący dźwięk.

■ Takie dźwięki mogą być słyszalne, gdy czynnik chłodniczy przepływa
przez klimatyzator lub jego przepływ ulega zmianie.

Z urządzenia wydobywają się trzaski i skrzypienie.

■ Takie dźwięki mogą być słyszalne, gdy części ocierają się o siebie
w wyniku rozszerzania lub kurczenia przy zmianach temperatur.

W pomieszczeniu panuje nieprzyjemny zapach.

■ Jednostka wewnętrzna przyciąga powietrze, które zawiera gazy
wytwarzane przez ściany, wykładziny i meble oraz zapachy z ubrań,
a następnie wydmuchuje to powietrze z powrotem do pomieszczenia.

Z jednostki wewnętrznej wydobywa się biała mgiełka lub para.

■ Jeśli temperatura wewnętrzna i wilgotność są wysokie, taka sytuacja
może zdarzyć się po rozpoczęciu pracy.
■ W trybie odszraniania może być wydmuchiwany chłodny strumień
powietrza wyglądający jak mgiełka.

Z jednostki zewnętrznej wydobywa się woda lub para.

■ W trybie chłodzenia woda może się skraplać i kapać z chłodnych rur
i połączeń.
■ W trybie ogrzewania woda może się skraplać i kapać z wymiennika ciepła.
■ W trybie odszraniania woda odparowuje z wymiennika ciepła i wytwarzana jest para wodna.

Klimatyzator nie działa nawet po naciśnięciu przycisku ON/OFF. Wskazanie trybu pracy na pilocie znika.

■ Czy zasilanie jednostki wewnętrznej jest wyłączone? Włącz zasilanie.

Wskazanie „

■ Podczas sterowania centralnego wskazanie „
” pojawia się na wyświetlaczu pilota i nie można uruchomić lub zatrzymać klimatyzatora
przy pomocy pilota.

” wyświetla się na pilocie.

Po zrestartowaniu klimatyzatora, zaraz po jego zatrzymaniu, urządzenie
nie działa nawet po naciśnięciu przycisku ON/OFF.

■ Odczekaj około 3 minut.
(Praca została zatrzymana, żeby chronić klimatyzator.)

Klimatyzator działa bez naciśnięcia przycisku ON/OFF.

■ Czy włącznik czasowy jest ustawiony?
Naciśnij przycisk ON/OFF, żeby zatrzymać pracę.
■ Czy klimatyzator jest podłączony do centralnego pilota?
Skonsultuj się z osobami sterującymi klimatyzatorem.
■ Czy wskazanie „
” pojawia się na wyświetlaczu pilota?
Skonsultuj się z osobami sterującymi klimatyzatorem.
■ Czy została ustawiona funkcja automatycznego przywracania po awarii zasilania?
Naciśnij przycisk ON/OFF, żeby zatrzymać pracę.

Klimatyzator zatrzymuje się bez naciśnięcia przycisku ON/OFF.

■ Czy wyłącznik czasowy jest ustawiony?
Naciśnij przycisk ON/OFF, żeby zrestartować pracę.
■ Czy klimatyzator jest podłączony do centralnego pilota?
Skonsultuj się z osobami sterującymi klimatyzatorem.
■ Czy wskazanie „
” pojawia się na wyświetlaczu pilota?
Skonsultuj się z osobami sterującymi klimatyzatorem.

Nie można ustawić timera przy pomocy pilota.

■ Czy ustawienia timera są prawidłowe?
Jeśli można ustawić timer, na pilocie wyświetla się

Na wyświetlaczu pilota widoczny jest komunikat „PLEASE WAIT” (proszę czekać).

■ Przeprowadzane są ustawienia początkowe. Odczekaj około 3 minut.

Na wyświetlaczu pilota pojawia się kod błędu.

■ Zadziałały urządzenia ochronne zabezpieczające klimatyzator.
■ Nie wolno próbować naprawiać urządzenia samodzielnie.
Natychmiast wyłącz zasilanie i skonsultuj się ze sprzedawcą. Podaj
sprzedawcy nazwę modelu i informacje wyświetlane na pilocie.

Słychać odgłos odprowadzanej wody lub pracującego silnika.

■ Po zatrzymaniu operacji chłodzenia działa pompa odprowadzająca,
która się później zatrzymuje. Odczekaj około 3 minut.

lub

.
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Napotkałeś problem?
Klimatyzator nie grzeje lub nie chłodzi wystarczająco dobrze.

7. Rozwiązywanie problemów
Napotkałeś problem?

Możliwe rozwiązanie. (Urządzenie działa prawidłowo.)
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Głośność jest większa niż w specyfikacji.

■ Poziom szumów generowanych przez jednostkę wewnętrzną zależy od akustyki danego pomieszczenia i zgodnie z poniższą tabelą będzie wyższy niż określony w specyfikacji, który został zmierzony w pomieszczeniu nierozbrzmiewającym echem.
Pomieszczenia o
wysokim stopniu pochłaniania dźwięku

Normalne pomieszczenia

Pomieszczenia o
niskim stopniu pochłaniania dźwięku

Przykładowe
lokalizacje

Studio nagraniowe, pokój
muzyczny itp.

Recepcja,
hol hotelowy
itp.

Biuro, pokój
hotelowy

Emisja hałasu

3 - 7 dB

6 - 10 dB

9 - 13 dB

Nic nie wyświetla się na pilocie, wskazania są ledwo widoczne lub
sygnały nie są odbierane przez jednostkę wewnętrzną, gdy pilot nie
jest blisko.

■ Baterie są wyczerpane.
Wymień baterie i naciśnij przycisk RESET.
■ Jeśli nic się nie dzieje nawet po wymianie baterii, upewnij się, że zostały
one zainstalowane prawidłowo (+, -).

Pulsuje wskaźnik pracy w pobliżu odbiornika sygnału
pilota na jednostce wewnętrznej.

■ Zadziałała funkcja samosprawdzenia, żeby chronić klimatyzator.
■ Nie wolno próbować naprawiać urządzenia samodzielnie.
Natychmiast wyłącz zasilanie i skonsultuj się ze sprzedawcą. Pamiętaj,
żeby podać sprzedawcy nazwę modelu.

Sporadycznie ciepłe powietrze wydmuchiwane jest z jednostki
wewnętrznej przy wyłączonym trybie ogrzewania lub podczas pracy
w trybie nawiewu.

■ Jeśli inna jednostka wewnętrzna pracuje w trybie ogrzewania, czasami
zawór serwisowy otwiera się i zamyka, aby utrzymać stabilne działanie
systemu klimatyzacji. Po chwili działanie zostanie zatrzymane.
* W przypadku niepożądanego wzrostu temperatury w małych pomieszczeniach itp., praca jednostki wewnętrznej zostanie tymczasowo zatrzymana.

Kierownica wielokierunkowego nawiewu otwiera się i zamyka automatycznie.
(dotyczy modelu PFFY-P·VKM-E2)

■ Kierownica wielokierunkowego nawiewu jest automatycznie sterowana
mikroprocesorem zgodnie z temperaturą i czasem pracy klimatyzatora.

Ustawienie wylotu powietrza (model PFFY-P·VKM-E2)
Równoczesny nawiew powietrza z górnych i dolnych wylotów powietrza sterowany jest automatycznie, dzięki czemu pomieszczenie może zostać
skkutecznie schłodzone lub ogrzane.
Opis działania
Tryb pracy
CHŁODZENIE
OSUSZANIE
OGRZEWANIE
NAWIEW

Nawiew
powietrza

Warunki

Górny i dolny nawiew powietrza

Górny nawiew powietrza

Temperatura w pomieszczeniu różni
się od ustawionej
temperatury.

Temperatura w pomieszczeniu jest
zbliżona do ustawionej temperatury
lub termostat został
wyłączony.

Tylko górny nawiew powietrza Górny i dolny nawiew powietrza

—

(Normalne warunki
(w trybie ogrzewania))

Górny nawiew powietrza Górny i dolny nawiew powietrza
Podczas odszraniania, uruchamia się
urządzenie, termostat wyłączony

—

• Należy pamiętać, że w obszarze wokół kierownicy wielokierunkowego nawiewu nie powinny znajdować się jakiekolwiek przedmioty.
Urządzenie można ustawić, aby nawiewało powietrze tylko górnym wylotem powietrza poprzez zmianę ustawień przełącznika w adresie płyty
sterującej (skontaktuj się ze sprzedawcą).
Zakres zastosowań
Zakres temperatur podczas pracy jednostek wewnętrznych i zewnętrznych serii Y, R2 i Multi-S został podany poniżej.
Ostrzeżenie
Jeśli klimatyzator pracuje, ale nie chłodzi lub nie grzeje (w zależności od modelu) pomieszczenia, skonsultuj się ze sprzedawcą, ponieważ
mogło dojść do wycieku czynnika chłodniczego. Pamiętaj o zapytaniu pracownika serwisu podczas naprawy, czy doszło do wycieku
czynnika chłodniczego.
Czynnik chłodniczy wykorzystywany w klimatyzatorze jest bezpieczny. Czynnik chłodniczy zazwyczaj nie wycieka. Jeśli dojdzie do
wycieku gazu wewnątrz pomieszczenia i wejdzie on w kontakt z płomieniem nagrzewnicy powietrznej, grzejnika pokojowego, kuchenki
itp., zostaną wytworzone szkodliwe substancje.
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8. Dane techniczne
PCFY-P·VKM-E
P40

Model
Zasilanie (napięcie/częstotliwość)
Wydajność (chłodzenia/ogrzewania)

<kW>

Wymiary (wysokość)

<mm>

Wymiary (szerokość)

<mm>

Wymiary (głębokość)

<mm>

Waga netto

<kg>

P63

P100

P125

~/N 220-230-240/50, 220/60

<V/Hz>
4,5/5,0

7,1/8,0

11,2/12,5

14,0/16,0

230
960

1280

1600
680

24

32

36

38

Zakres ustawień prędkości wentylatora (wolno-średno2-średno1-szybko) <m3/min>

10-11-12-13

14-15-16-18

21-24-26-28

21-24-27-31

Poziom szumów (niski-średni2-średni1-wysoki)

29-32-34-36

31-33-35-37

36-39-41-43

36-39-42-44

<dB>

Uwaga
* Temperatura pracy jednostki wewnętrznej.
Tryb chłodzenia: 15°C WB - 24°C WB
Tryb ogrzewania: 15°C DB - 27°C DB
*1 W
 ydajność chłodzenia/ogrzewania wskazuje maksymalną wartość podczas pracy urządzenia w poniższych warunkach.
Tryb chłodzenia: wewnątrz: 27°C DB/19°C WB, na zewnątrz: 35°C DB
Tryb ogrzewania: wewnątrz: 20°C DB, na zewnątrz: 7°C DB/6°C WB
P15

P20

P25

P32

P40

P50

4,5/5,0

5,6/6,3

~/N 220-230-240/50, 220/60

Zasilanie (napięcie/częstotliwość)

<V/Hz>

Wydajność (chłodzenia/ogrzewania)

<kW>

Wymiary (wysokość)

<mm>

295

295

Wymiary (szerokość)

<mm>

815

898

Wymiary (głębokość)

<mm>

225

249

Waga netto

<kg>

10

1,7/1,9

2,2/2,5

2,8/3,2

3,6/4,0
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Zakres ustawień prędkości wentylatora (wolno-średno2-średno1-szybko) <m3/min>

4,9-5,0-5,2-5,3

4,9-5,2-5,6-5,9

9-10-11

9-10,5-11,5

9-10,5-12

Poziom szumów (niski-średni2-średni1-wysoki) <dB>

29-31-32-33

29-31-34-36

34-37-41

34-38-41

34-39-43

PL

Model

Uwaga
* Temperatura pracy jednostki wewnętrznej.
Tryb chłodzenia: 15°C WB - 24°C WB
Tryb ogrzewania: 15°C DB - 27°C DB
*1 Wydajność chłodzenia/ogrzewania wskazuje maksymalną wartość podczas pracy urządzenia w poniższych warunkach.
Tryb chłodzenia: wewnątrz: 27°C DB/19°C WB, na zewnątrz: 35°C DB
Tryb ogrzewania: wewnątrz: 20°C DB, na zewnątrz: 7°C DB/6°C WB
PMFY-P·VBM-E
P20

Model
Zasilanie (napięcie/częstotliwość)

P25

P32

P40

~/N 220-230-240/50, 220/60

<V/Hz>
2,2/2,5

2,8/3,2

3,6/4,0

Wydajność (chłodzenia/ogrzewania)

<kW>

Wymiary (wysokość)

<mm>

230 (30)

Wymiary (szerokość)

<mm>

854 (1000)

Wymiary (głębokość)

<mm>

395 (470)

Waga netto

<kg>

4,5/5,0

14 (3,0)

Zakres ustawień prędkości wentylatora (wolno-średno2-średno1-szybko) <m /min>

6,5-7,2-8,0-8,6

7,3-8,0-8,6-9,3

7,7-8,7-9,7-10,7

Poziom szumów (niski-średni2-średni1-wysoki)

27-30-33-36

32-34-36-37

33-35-37-39

3

<dB>

Uwaga
* Temperatura pracy jednostki wewnętrznej.
Tryb chłodzenia: 15°C WB - 24°C WB
Tryb ogrzewania: 15°C DB - 27°C DB
*1 Wydajność chłodzenia/ogrzewania wskazuje maksymalną wartość podczas pracy urządzenia w poniższych warunkach.
Tryb chłodzenia: wewnątrz: 27°C DB/19°C WB, na zewnątrz: 35°C DB
Tryb ogrzewania: wewnątrz: 20°C DB, na zewnątrz: 7°C DB/6°C WB
*2 Symbol ( ) oznacza panel.
PFFY-P·VKM-E2
P20

P25

P32

Model
Zasilanie (napięcie/częstotliwość)

<V/Hz>

Wydajność (chłodzenia/ogrzewania)
Wymiary (wysokość)

<kW>
<mm>

Wymiary (szerokość)

<mm>

700

Wymiary (głębokość)

<mm>

200

Waga netto

<kg>

P40

~/N 220-230-240/50
2,2/2,5

2,8/3,2

3,6/4,0

4,5/5,0

600

14

Zakres ustawień prędkości wentylatora (wolno-średno2-średno1-szybko) <m3/min>

5,9-6,8-7,6-8,7

6,1-7,0-8,0-9,1

8,0-9,0-9,5-10,7

Poziom szumów (niski-średni2-średni1-wysoki)

27-31-34-37

28-32-35-38

35-38-42-44

<dB>

Uwaga
* Temperatura pracy jednostki wewnętrznej.
Tryb chłodzenia: 15°C WB - 24°C WB
Tryb ogrzewania: 15°C DB - 27°C DB
*1 Wydajność chłodzenia/ogrzewania wskazuje maksymalną wartość podczas pracy urządzenia w poniższych warunkach.
Tryb chłodzenia: wewnątrz: 27°C DB/19°C WB, na zewnątrz: 35°C DB
Tryb ogrzewania: wewnątrz: 20°C DB, na zewnątrz: 7°C DB/6°C WB
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EC DECLARATION OF CONFORMITY
EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE
EG-CONFORMITEITSVERKLARING

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
EG-DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EC UYGUNLUK BEYANI
DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

hereby declares under its sole responsibility that the air conditioners and heat pumps described below for use in residential, commercial and light-industrial environments:
erklärt hiermit auf seine alleinige Verantwortung, dass die Klimaanlagen und Wärmepumpen für das häusliche, kommerzielle und leicht-industrielle Umfeld wie unten beschrieben:
déclare par la présente et sous sa propre responsabilité que les climatiseurs et les pompes à chaleur décrits ci-dessous, destinés à un usage dans des environnements résidentiels,
commerciaux et d’industrie légère :
verklaart hierbij onder eigen verantwoordelijkheid dat de voor residentiële, commerciële en licht-industriële omgevingen bestemde airconditioners en warmtepompen zoals onderstaand
beschreven:
por la presente declara bajo su única responsabilidad que los acondicionadores de aire y bombas de calor descritas a continuación para su uso en entornos residenciales, comerciales
y de industria ligera:
conferma con la presente, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i condizionatori d’aria e le pompe di calore descritti di seguito e destinati all’utilizzo in ambienti residenziali, commerciali e semi-industriali:
através da presente declara sob sua única responsabilidade que os aparelhos de ar condicionado e bombas de calor abaixo descritos para uso residencial, comercial e de indústria ligeira:
erklærer hermed under eneansvar, at de herunder beskrevne airconditionanlæg og varmepumper til brug i privat boligbyggeri, erhvervsområder og inden for let industri:

niniejszym deklarujemy na własną odpowiedzialność, że wymienione poniżej modele klimatyzatorów i pomp ciepła są przeznaczone do użytku w budynkach mieszkalnych,
handlowych i zakładach przemysłu lekkiego:

MITSUBISHI ELECTRIC, PKFY-P15VBM-E*, PKFY-P20VBM-E*, PKFY-P25VBM-E*

Note: Its serial number is on the nameplate of the product.
Remarque : Le numéro de série de l’appareil se trouve sur la plaque du produit.
Opmerking: het serienummer staat op het naamplaatje van het product.
Nota: El número de serie se encuentra en la placa que contiene el nombre del producto.
Nota: il numero di serie si trova sulla targhetta del prodotto.

Directives
Richtlinien
Directives
Richtlijnen
Directivas
Direttive

Nota: o número de série encontra-se na placa que contém o nome do produto.
Bemærk: Serienummeret står på produktets fabriksskilt.

Uwaga: numer seryjny produktu umieszczony jest na jego tabliczce znamionowej.

Directivas
Direktiver
Direktiv
Dyrektywy

2006/42/EC: Machinery
2009/125/EC: Energy-related Products and Regulation (EU) No 206/2012*

Issued:

20 Apr. 2016

Takuo AKIYAMA

<ENGLISH>

<PORTUGUÊS>

English is original. The other languages versions are translation of the original.

O idioma original é o inglês. As versões em outros idiomas são traduções do idioma original.

CAUTION

CUIDADO
EN378-1.

in burns or frostbite.

tubagem pode resultar em queimaduras ou úlceras causadas pelo frio.

o seu funcionamento.
and ISO 13523(T1).

e ISO 13523(T1).

<DEUTSCH>

Das Original ist in Englisch. Die anderen Sprachversionen sind vom Original übersetzt.

<DANSK>

Engelsk er originalen. De andre sprogversioner er oversættelser af originalen.

VORSICHT
der Bestimmung EN378-1.
rung kann zu Verbrennungen oder Erfrierung führen.
cken zu vermeiden.

FORSIGTIG
-

forbrænding eller forfrysning.

-

oder Vibration zu vermeiden.
5151(T1), und ISO 13523(T1) ausgeführt.

<FRANÇAIS>

L’anglais est l’original. Les versions fournies dans d’autres langues sont des traductions de l’original.
PRECAUTION
en accord avec la norme EN378-1.
rie nue peut entraîner des brûlures ou des engelures.
Ne mettez jamais des piles dans la bouche pour quelque raison que ce soit pour éviter de les avaler par accident.

<SVENSKA>

-

ginalet.

.

FÖRSIKTIGHET

-

Installez l’unité sur une structure rigide pour prévenir un bruit de fonctionnement et une vibration excessifs.
13523(T1).

JIS B8616, ISO 5151(T1) et ISO 13523(T1).

<NEDERLANDS>

Het Engels is het origineel. De andere taalversies zijn vertalingen van het origineel.

<TÜRKÇE>

VOORZICHTIG
-

stemming met EN378-1.

-

leiden tot brandwonden of bevriezing.

5151(T1), en ISO 13523(T1).

<ESPAÑOL>

El idioma original del documento es el inglés. Las versiones en los demás idiomas
son traducciones del original.
CUIDADO
determinada en EN378-1.
ría puede ocasionar quemaduras o congelación.

-

ciones excesivos debidos a su funcionamiento.

-

5151(T1) y ISO 13523(T1).

ISO 13523(T1).

<POLSKI>

<ITALIANO>

Il testo originale è redatto in lingua Inglese. Le altre versioni linguistiche rappresentano traduzioni dell’originale.

OSTROŻNIE

ATTENZIONE
conformità alla norma EN378-1.
ture non schermate può provocare ustioni o congelamento.

Oryginał jest w języku angielskim. Inne wersje językowe zostały przetłumaczone
z języka angielskiego.

-

durante il funzionamento.
B8616, ISO 5151(T1) e ISO 13523(T1).

-

• Wyciek czynnika chłodniczego może spowodować uduszenie. Zapewnić wentylację zgodnie z normą EN378-1.
• Orurowanie należy zabezpieczyć izolacją termiczną. Bezpośredni kontakt z nieosłoniętymi
rurami może spowodować poparzenia lub odmrożenia.
• Baterii pod żadnym pozorem nie wolno wkładać do ust, żeby uniknąć przypadkowego połknięcia.
• Połknięcie baterii może spowodować zadławienie i/lub zatrucie.
• Urządzenie należy zamocować do solidnej konstrukcji, żeby zapobiec nadmiernemu hałasowi lub wibracjom podczas pracy.
• Pomiary emisji hałasu dokonano zgodnie z normami JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1),
oraz ISO 13523(T1).

This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.
Importer:
Mitsubishi Electric Europe B.V.
Capronilaan 46, 1119 NS, Schiphol Rijk, The Netherlands
French Branch
25, Boulevard des Bouvets, 92741 Nanterre Cedex, France
German Branch
Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, Germany
Belgian Branch
Autobaan 2, 8210 Loppem, Belgium
Irish Branch
Westgate Business Park, Ballymount, Dublin 24, Ireland
Italian Branch
Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Sirio-Ingresso 1 Viale Colleoni 7, 20864 Agrate Brianza
(MB), Italy
Norwegian Branch
Gneisveien 2D, 1914 Ytre Enebakk, Norway
Portuguese Branch
Avda. do Forte, 10, 2799-514, Carnaxide, Lisbon, Portugal
Spanish Branch
Carretera de Rubi 76-80 - Apdo. 420 08173 Sant Cugat del Valles (Barcelona), Spain
Scandinavian Branch
Hammarbacken 14, P.O. Box 750 SE-19127, Sollentuna, Sweden
UK Branch
Polish Branch
Krakowska 50, PL-32-083 Balice, Poland

MITSUBISHI ELECTRIC (RUSSIA) LLC
52, bld.1 Kosmodamianskaya Nab. 115054, Moscow, Russia

Please be sure to put the contact address/telephone number on
this manual before handing it to the customer.

HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

RG79D970H03

