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Polski Dla INSTALATORA 

KLIMATYZATORY SUFITOWE TYPU KASETOWEGO 

INSTRUKCJA INSTALACJI 
•	 Niniejsza	instrukcja	opisuje	tylko	instalację	jednostki	wewnętrznej.	
	 Przy	instalacji	jednostki	zewnętrznej	należy	zapoznać	się	z	instrukcją	instalacji	
jednostki	zewnętrznej.	
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Narzędzia potrzebne podczas instalacji 
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Śrubokręt	krzyżowy	
Poziom 
Miarka	
Nóż	wielofunkcyjny	lub	
nożyczki
Otwornica	75	mm
Klucz	dynamometryczny	
Klucz	nastawny	

Kielicharka	do	rur	do	czynnika	R410A	
Manometr	do	czynnika	R410A	
Pompa	próżniowa	do	czynnika	
R410A	
Wąż	tłoczący	do	czynnika	R410A	
Przecinak	do	rur	z	rozwiertakiem	
Butelka	z	wodą	
0,9	-	1,0	l	wody	

Niniejsza instrukcja 
instalacji	dotyczy	
tylko	jednostki	
wewnętrznej.	Zapo-
znaj	się	z	instrukcją	
do	modeli	MXZ,	
gdy	instalujesz	jed-
nostkę	zewnętrzną.	

1. PRZED INSTALACJĄ 
1-1. ŻEBY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO, ZAWSZE NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZYCH WYTYCZNYCH 

• Po	przeczytaniu	niniejszej	instrukcji	należy	zachować	ją	na	przyszłość	razem	z	INSTRUKCJĄ	OBSŁUGI.	

 OSTRZEŻENIE    (Ryzyko	śmierci,	poważnych	obrażeń	itp.)	
 Nie należy uwalniać czynnika chłodniczego do 

atmosfery. Jeśli nastąpi wyciek czynnika chłod-
niczego podczas instalacji, należy przewietrzyć 
pomieszczenie. 

	 Jeśli	 czynnik	 chłodniczy	wejdzie	w	 styczność	 z	 og-
niem,	może	dojść	do	powstania	szkodliwych	gazów.	
Wyciek	 czynnika	 chłodniczego	 może	 spowodować	
uduszenie.	 Należy	 zapewnić	 wentylację	 zgodnie	
z	normą	EN378-1.	

 Po zakończeniu instalacji sprawdź, czy nie ma 
wycieków gazu z czynnika chłodniczego. 

	 Jeśli	dojdzie	do	wycieku	gazu	wewnątrz	pomieszcze-
nia	i	wejdzie	on	w	kontakt	z	płomieniem	nagrzewnicy	
powietrznej,	grzejnika	pokojowego,	kuchenki	itp.,	zo-
staną	wytworzone	szkodliwe	substancje.	

 Przy instalacji należy korzystać z odpowiednich 
narzędzi, rur i akcesoriów. 

	 Ciśnienie	R410A	 jest	1,6	 razy	wyższe	niż	R22.	Ko-
rzystanie	z	nieodpowiednich	narzędzi	lub	materiałów,	
a	także	niedokończenie	instalacji	może	spowodować	
pęknięcie	rur	lub	obrażenia.	

 Przy odpompowywaniu czynnika chłodniczego 
zatrzymaj kompresor przed odłączeniem rur na 
czynnik chłodniczy. 

	 Jeśli	 rury	 na	 czynnik	 chłodniczy	 zostaną	 odłączone	
przy	działającym	kompresorze	i	zawór	odcinający	jest	
otwarty,	powietrze	może	zostać	zassane	powodując	
nietypowy	wzrost	ciśnienia	w	cyklu	chłodzenia.	Może	
to	doprowadzić	do	rozerwania	rur	lub	powstania	obra-
żeń.	

 Instalując urządzenie, szczelnie podłącz rury na 
czynnik chłodniczy przed uruchomieniem kom-
presora. 

	 Jeśli	 kompresor	zostanie	uruchomiony	przed	podłą-
czeniem	rur	na	czynnik	chłodniczy	i	zawór	odcinający	
jest	otwarty,	powietrze	może	zostać	zassane	powo-
dując	nietypowy	wzrost	ciśnienia	w	cyklu	chłodzenia.	
Może	to	doprowadzić	do	rozerwania	rur	lub	powstania	
obrażeń.	

 Dokręć nakrętkę korzystając z klucza dynamome-
trycznego zgodnie z opisem w niniejszej instruk-
cji. 

	 Zbyt	silne	dokręcenie	nakrętki	może	z	upływem	czasu	
spowodować	jej	pęknięcie	i	wyciek	czynnika	chłodni-
czego.	

 Urządzenie należy instalować zgodnie z lokalnymi 
przepisami. 

	 Niepoprawnie	wykonane	i	niezabezpieczone	połącze-
nia	mogą	doprowadzić	do	powstania	pożaru.	

 Urządzenia nie należy instalować w miejscach, 
w których możliwy jest wyciek łatwopalnego gazu. 

	 Wyciek	i	nagromadzenie	się	gazu	w	przestrzeni	wokół	
urządzenia	może	doprowadzić	do	wybuchu.	

 Nie należy stosować złącz pośrednich w przewo-
dzie zasilającym ani przedłużaczy, a także podłą-
czać kilku urządzeń do jednego gniazdka zasilają-
cego. 

	 Mogłoby	 to	 spowodować	 pożar	 lub	 doprowadzić	 do	
porażenia	 prądem	w	 wyniku	 nieprawidłowego	 styku,	
wadliwej	izolacji,	przekroczenia	dopuszczalnego	prądu	
itp.	

 Przeprowadzając czynności instalacyjne korzystaj 
z dostarczonych z urządzeniem elementów lub 
części określonych w specyfikacji. 

	 Użycie	 wadliwych	 elementów	 może	 spowodować	
obrażenia	lub	wyciek	wody	w	wyniku	pożaru,	poraże-
nia	prądem,	upadku	urządzenia	itp.	

 Podłączając wtyczkę zasilającą do gniazdka, 
upewnij się, czy na obu elementach nie znajduje 
się pył, inne ciała obce lub nie posiadają luźnych 
elementów. Wtyczkę należy włożyć do końca do 
gniazdka. 

	 Pył,	 inne	 ciała	 obce	 lub	 poluzowane	 elementy	 na	
wtyczce	lub	gniazdku	mogą	doprowadzić	do	porażenia	
prądem	lub	pożaru.	Jeśli	wtyczka	posiada	poluzowane	
elementy,	należy	ją	wymienić.	

 Dokładnie przymocuj osłonę elektryczną do jedno-
stki wewnętrznej i panel serwisowy do jednostki 
zewnętrznej. 

	 Jeśli	 osłona	 elektryczna	 jednostki	 wewnętrznej	 i/lub	
panel	serwisowy	jednostki	zewnętrznej	nie	są	popraw-
nie	 przymocowane,	może	dojść	 do	pożaru	 lub	pora-
żenia	prądem	elektrycznym	ze	względu	na	działanie	
pyłu,	wody	itp.	

 Instalując, przenosząc lub serwisując urządzenie, 
uważaj, żeby żadna substancja poz odpowiednim 
czynnikiem chłodniczym (R410A) nie dostała się 
do obiegu chłodniczego. 

	 Wszelka	 obecność	 obcych	 substancji,	 takich	 jak	 po-
wietrze,	może	spowodować	nieprawidłowy	wzrost	ciś-
nienia	doprowadzając	do	wybuchu	lub	obrażeń	ciała.	
Użycie	czynnika	chłodniczego	innego	niż	zalecany	dla	
systemu	spowoduje	 awarię	mechaniczną,	 nieprawid-
łowe	działanie	systemu	lub	awarię	urządzenia.	W	naj-
gorszym	przypadku	może	doprowadzić	do	poważnego	
spadku	bezpieczeństwa	produktu.	

 Użytkownik nie powinien instalować jednostki sa-
modzielnie.

 Nieprawidłowa	instalacja	może	doprowadzić	do	poża-
ru,	 porażenia	 prądem,	 obrażeń	 związanych	 z	 upad-
kiem	 urządzenia	 lub	 do	 wycieku	 wody.	 Poradź	 się	
sprzedawcy	urządzenia	 lub	wykwalifikowanego	mon-
tera.	

 Wspomagając się instrukcją instalacji wykonaj 
bezpieczny montaż. 

	 Nieprawidłowa	instalacja	może	doprowadzić	do	poża-
ru,	 porażenia	 prądem,	 obrażeń	 związanych	 z	 upad-
kiem	urządzenia	lub	do	wycieku	wody.	

 Instalując urządzenie korzystaj z odpowiedniego 
sprzętu ochronnego i narzędzi, żeby zapewnić 
bezpieczeństwo. 

	 Nieprzestrzeganie	tych	zaleceń	może	doprowadzić	do	
obrażeń.	

 Zainstaluj porządnie urządzenie w miejscu, które 
jest w stanie utrzymać jego ciężar. 

	 Jeśli	miejsce	instalacji	nie	jest	wystarczająco	solidne,	
urządzenie	może	spaść	powodując	obrażenia	ciała.	

 Prace przy instalacji elektrycznej powinny być wyko-
nywane przez wykwalifikowanego, doświadczonego 
elektryka zgodnie z instrukcją instalacji. Upewnij się, 
że korzystasz z osobnego obwodu. Nie wolno podłą-
czać do obwodu innych urządzeń elektrycznych. 

	 Jeśli	zostanie	przekroczone	dopuszczalne	obciążenie	
obwodu	 zasilającego	 lub	 instalacja	 elektryczna	 jest	
wykonana	nieprawidłowo,	może	dojść	do	pożaru	 lub	
porażenia	prądem.	

 Należy prawidłowo uziemić urządzenie. 
	 Nie	wolno	podłączać	uziemienia	do	 rur	z	gazem,	 rur	

kanalizacyjnych,	odgromników	lub	uziemienia	linii	tele-
fonicznej.	Wadliwie	wykonane	uziemienie	może	dopro-
wadzić	do	porażenia	prądem.	

 Nie uszkodź przewodów przykładając do nich nad-
mierną siłę poprzez elementy lub śruby. 

	 Uszkodzone	przewody	mogą	doprowadzić	do	powsta-
nia	pożaru	lub	porażenia	prądem	elektrycznym.	

 Odłącz zasilanie, gdy nastawiasz lub instalujesz 
płytę elektroniczną lub okablowanie. 

	 W	przeciwnym	wypadku	może	dojść	do	porażenia	prą-
dem.	

 Użyj przewodów podanego typu, żeby bezpiecz-
nie podłączyć wewnętrzne i zewnętrzne jednostki. 
Dokładnie zamocuj przewody w zespole zacisków 
łączącym sekcje, żeby naprężenia przewodów nie 
przenosiły się na sekcje. Nie przedłużaj przewo-
dów i nie stosuj złącz pośrednich.

OSTROŻNIE  (W	pewnych	warunkach	istnieje	zagrożenie	poważnymi	obrażeniami	przy	nieprawidłowym	użytkowaniu.)	

 Nie instaluj jednostki zewnętrznej w miejscach, 
w których żyją małe zwierzęta. 

	 Przedostanie	 się	małych	 zwierząt	 do	wnętrza	 urzą-
dzenia	 i	 kontakt	 z	 częściami	 elektrycznymi	 może	
spowodować	 awarię,	 wytworzenie	 dymu	 lub	 pożar.	
Poradź	 również	 użytkownikom,	 żeby	 utrzymywali	
w	czystości	obszar	wokół	urządzenia.

Uwaga: 
Należy	unikać	wymienionych	poniżej	miejsc	 in-
stalacji,	 w	 których	 prawdopodobne	 jest	 wystą-
pienie	problemów	z	klimatyzatorem.	
• Gdzie	może	wystąpić	wyciek	łatwopalnego	gazu.	
•	 Gdzie	znajduje	się	zbyt	dużo	oleju	maszyno-
wego.	

•	 Gdzie	rozchlapany	jest	olej	lub	przestrzeń	wy-
pełniona	jest	tłustym	dymem	(np.	w	obszarach	
kuchennych	 i	 fabrykach,	w	których	własności	
plastiku	mogą	ulec	zmianie	i	uszkodzeniu).	

• Słone	miejsca,	na	przykład	nad	brzegiem	morza.	
•	 Gdzie	 wytwarzane	 są	 siarczkowe	 gazy,	 np.	
przy	gorących	źródłach.	

•	 Gdzie	pracują	urządzenia	o	wysokiej	częstotli-
wości	lub	bezprzewodowe.	

•	 Gdzie	 emitowane	 są	 wysokie	 stężenia	 LZO,	
włącznie	 ze	 związkami	 ftalanów,	 formalde-
hydów	 itp.,	 mogące	 powodować	 krakowanie	
chemiczne.	

	 Jeśli	w	instalacji	odprowadzającej/hydraulicznej	istnie-
ją	 defekty,	 woda	może	 kapać	 z	 urządzenia,	mocząc	
i	uszkadzając	wyposażenie	domu.	

 Nie dotykaj wlotu powietrza lub aluminiowych że-
berek jednostki zewnętrznej. 

	 Mogłoby	to	spowodować	obrażenia.	

 W razie potrzeby zainstaluj bezpiecznik różnicowy. 
	 Brak	 bezpiecznika	 różnicowego	 stwarza	 zagrożenie	

porażenia	prądem.	
 Przeprowadź poprawną instalację odprowadzają-

cą kondensat/instalację hydrauliczną zgodnie z in-
strukcją instalacji. 

1-2. WYBÓR MIEJSCA INSTALACJI 
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA 

•	 Miejsce	 powinno	 pozwalać	 na	 łatwą	 obsługę	 i	
być	bez	problemu	widoczne.	

•	 Miejsce	powinno	znajdować	się	poza	zasięgiem	
dzieci.	

•	 Wybierz	 położenie	 ok.	 1,2	 m	 ponad	 podłogą	
i	 sprawdź,	 czy	 w	 tej	 pozycji	 sygnały	 z	 pilota	
są	 poprawnie	 odbierane	 przez	 jednostkę	 we-
wnętrzną	(odebranie	sygnału	jest	potwierdzane	
emisją	pojedynczego	lub	podwójnego	dźwięku).	
Następnie	przymocuj	uchwyt	pilota	do	filaru	lub	
ściany	 i	 zainstaluj	 sterownik	 pilota	 bezprzewo-
dowego.	

Uwaga: 
W	 pomieszczeniach,	 w	 których	 wykorzystywane	
są	 lampy	 fluorescencyjne	 z	 inwerterem	 sygnał	 z	
pilota	może	nie	być	odbierany.	

•	 Przepływ	powietrza		nie	może	być	blokowany.	
•	 Chłodne	 powietrze	 powinno	 rozchodzić	 się	 na	
całe	pomieszczenie.	

•	 Urządzenie	 nie	 powinno	 być	 wystawione	 na	
działanie	bezpośredniego	światła	słonecznego.	
Nie	 należy	 również	 wystawiać	 urządzenia	 na	
działanie	 bezpośredniego	 światła	 słonecznego	
w	okresie	sprzed	rozpakowania	do	rozpoczęcia	
użytkowania.	

•	 Miejsce	powinno	zapewniać	łatwe	odprowadza-
nie	kondensatu.	

•	 Odległość	 od	 telewizora	 i	 radioodbiornika	 po-
winna	wynosić	przynajmniej	1	m.	Pracujący	kli-
matyzator	może	wywoływać	zakłócenia	odbioru	
sygnału	 radiowego	 i	 telewizyjnego.	 Może	 być	
wymagany	wzmacniacz	dla	danego	urządzenia.	

•	 Urządzenie	powinno	znajdować	się	jak	najdalej	
od	 świateł	 fluorescencyjnych	 i	 żarowych	 (żeby	
można	było	bezproblemowo	korzystać	z	pilota).	

•	 Należy	zapewnić	możliwość	łatwego	demontażu	
i	wymiany	filtra	powietrza.

• Pamiętaj	o	zapoznaniu	się	z	sekcją	„ŻEBY	ZAPEWNIĆ	BEZPIECZEŃSTWO,	ZAWSZE	NALEŻY	PRZESTRZEGAĆ	PONIŻSZYCH	WYTYCZNYCH”	przed	instalacją	klimatyzatora.	
• Przestrzegaj	podanych	tutaj	ostrzeżeń,	ponieważ	dotyczą	one	ważnych	spraw	związanych	z	bezpieczeństwem.	
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Model
Zasilanie*1 Rozmiar rury (grubość *3)

Grubość izolacji *7, *8 
Napięcie znamionowe Częstotliwość Gaz Ciecz

MLZ-KA25/35VA
230 V 50 Hz

ø 9,52 mm 
(0,8 mm) ø 6,35 mm

(0,8 mm) 14 mm
ø 12,7 mm 
(0,8 mm)MLZ-KA50VA

(1)  Bateria alkaliczna (AAA) do (8) 2
(2) Rurka odprowadzająca (z izolacją) 1

8
(4) Szablon instalacyjny 1
(5) Śruba mocująca do (4) M5 × 30 mm 4
(6) Opaska 1
(7) Śruba mocująca do elementu (6) 4 × 16 mm 2
(8) Pilot zdalnego sterowania 1
(9) Uchwyt na pilota 1
(10) Śruba mocująca do elementu (9) 3,5 × 16 mm (czarna) 2

(A) Rura na czynnik chłodniczy 1
(B) Rura odprowadzająca VP20 (średnica zewnętrzna 26) 1
(C) Narzędzia instalacyjne (patrz 1-3) 1
(D) Przewód do podłączenia jednostki wewnętrznej/zewnętrznej* 1
(E) Śruba montażowa (M10) 4
(F) Nakrętka z kołnierzem (M10) 8
(G) Nakrętka (M10) 4

(H)

Materiał izolujący do (A) 
(Odporna na ciepło pianka 
z polietylenu, gęstość względna 
0,045, grubość ponad 14 mm)

1

(I)
Materiał izolujący do (B) 
(pianka z polietylenu, gęstość 
względna 0,03, grubość ponad 10 mm) 

1

(J) Kołnierz do otworu w ścianie 1

(K) Elementy do zatykania 
otworu w ścianie (kit, osłona) 1

(L) Opaska montażowa Od 2 do 7
(M) Śruba mocująca do elementu (L) Od 2 do 7
(N) Taśma zabezpieczająca Od 1 do 5

17
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 Czterożyłowy 1,5 mm2 

Specyfikacja przewodu *2
Wewnętrzny/zewnętrzny przewód połączeniowy
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m
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min. 
200 mm

(3) Specjalna podkładka (z zabezpieczeniem, 4 sztuki)

* Uwaga: 
Umieść	 przewód	 połączeniowy	 jednostki	
wewnętrznej/zewnętrznej	(D)	przynamniej	
w	 odległości	 1	 m	 od	 przewodów	 anteny	
telewizyjnej.	

Pamiętaj	o	zastosowaniu	kołnierza	(J)	w	otworze	w	ścianie,	żeby	
zapobiec	 kontaktowi	 przewodu	 połączeniowego	 jednostki	 we-
wnętrznej/zewnętrznej	 (D)	 z	 metalowymi	 elementami	 w	 ścianie	
i	 chronić	 przed	 uszkodzeniami	 powodowanymi	 przez	 gryzonie	
w	przypadku	pustych	ścian.	

Osłona	otworu	w	ścianie	(K)	

Uszczelnij	otwór	w	ścianie	
przy	pomocy	kitu	(K).	

Jednostka	
wewnętrzna	

Kołnierz	do	
otworu	w	
ścianie	(J)	

Przymocuj	rurę	do	ścia-
ny,	używając	opaski	
montażowej	(L).	

Przytnij	nadmierną	
długość.	 Opaska	montażowa	(L)	

Śruba	mocująca	(M)

Po	sprawdzeniu	szczelności	należy	dokładnie	zamocować	mate-
riał	izolacyjny,	żeby	nie	było	przerw.	

Jeśli	 instalacja	rurowa	ma	zostać	przymocowana	do	ściany	zawierają-
cej	metale	(ocynkowanej)	lub	siatki	metalowej,	użyj	kawałka	drewna	po	
obróbce	chemicznej	o	grubości	przynajmniej	20	mm	między	ścianą	a	in-
stalacją	rurową	lub	owiń	rury	7-8	warstwami	winylowej	taśmy	izolacyjnej.	
Żeby	wykorzystać	istniejącą	instalację	rurową,	przeprowadź	przez	30	
minut	operację	schładzania	i	odpompuj	czynnik	chłodniczy	przed	de-
montażem	starego	klimatyzatora.	Skielichuj	ponownie	obrzeża	zgod-
nie	ze	specyfikacją	wymiarów	dla	nowego	czynnika	chłodniczego.	

Urządzenia	 powinny	 zostać	
zainstalowane	przez	licencjo-
nowanego	wykonawcę	zgod-
nie	z	lokalnymi	przepisami.	

Powierzchnia	sufitu	
(E)	Wylot	powietrza				Wlot	powietrza

Powierzchnia	sufitu	 Kratownica																																Powierzchnia	sufitu	

1-3. DANE TECHNICZNE 

*1	Podłącz	do	wyłącznika,	który	posiada	odstęp	przynajmniej	3	mm	w	ustawie-
niu	otwartym,	żeby	przerwać	fazę	źródła	zasilania.	(Gdy	wyłącznik	jest	w	po-
zycji	wyłączonej,	musi	przerywać	wszystkie	fazy.)	

*2	Stosuj	przewody	zgodne	z	60245	IEC	57.	
*3	Nigdy	nie	używaj	rur	o	mniejszej	grubości	niż	podana	w	specyfikacji.	Odpor-

ność	na	ciśnienie	będzie	niewystarczająca.	
*4	Użyj	rur	miedzianych	lub	ze	stopu	miedzi	bez	szwu.	

1-4. SCHEMAT INSTALACJI 

*5	Uważaj,	żeby	nie	uszkodzić	rur	podczas	ich	wyginania.	
*6	Promień	 łuku	 rur	 z	 czynnikiem	 chłodniczym	 powinien	 wynosić	 przynajmniej	

100	mm.	
*7	Materiał	izolacyjny:	Odporna	na	ciepło	pianka	z	tworzywa	sztucznego	o	gęsto-

ści	względnej	0,045	
*8	Używaj	 izolacji	o	grubości	zgodnej	ze	specyfikacją.	Zbyt	duża	grubość	może	

doprowadzić	do	niepoprawnej	instalacji	jednostki	wewnętrznej,	a	zbyt	mała	gru-
bość	może	spowodować	kapanie	skroplonej	wody.	

Przestrzeń serwisowa 
•	 Wymiary	otworu	w	suficie	mogą	się	mieścić	w	zakresie	pokazanym	na	
schemacie;	należy	wyśrodkować	jednostkę	główną	w	otworze,	zapew-
niając	równe	odstępy	po	przeciwnych	stronach	urządzenia.	

AKCESORIA 
Przed	rozpoczęciem	instalacji	należy	sprawdzić	
następujące	części.	

ELEMENTY ZAPEWNIANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA 
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2. INSTALACJA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ 

(c)	Belka	nośna	
(d)	Belka	stropowa
(e)		Użyj	wkładek	o	udźwigu	100-150	kg	

każda	
(f)	Śruby	montażowe	M10	(E)
(g)	Stalowy	pręt	wzmacniający
(h)	Ceownik	
(i)	Wspornik	mocujący	ceownik	
(j)	Śruba	montażowa	(E)

Środek	kratownicy	

Wylot	
powietrza	Wylot	

(od	spodu)	

Otwór	w	suficie	1160	mm

Wylot	kratownicy	1200	mm

Nie	zdejmować.	
Pozioma	kierownica	może	ulec	uszkodzeniu.	

Materiał	pakowy	
(zabezpieczenie)	

2-1.  OTWORY W SUFICIE I ZAWIESZENIE MIEJSCA 
INSTALACJI ŚRUB 

•	 Upewnij	się,	że	otwór	w	suficie	ma	wymiary	384	mm	×	1160	mm.	Służy	
on	jako	okienko	serwisowe	i	będzie	potrzebny	w	późniejszym	czasie.	

•	 Jeśli	wymiary	nie	są	dobrane	precyzyjnie,	przy	zainstalowanej	kratowni-
cy	mogą	powstać	szczeliny	między	nią	a	jednostką	wewnętrzną.	Może	to	
spowodować	kapanie	wody	lub	inne	problemy.	

•	 Wybierając	miejsce	instalacji	zwróć	uwagę	na	przestrzeń	dookoła	na	su-
ficie	i	zrób	zapas	przy	pomiarach.	

•	 Istnieją	różne	rodzaje	sufitów	i	konstrukcji	budynków.	Należy	skonsulto-
wać	się	z	budowniczym	i	dekoratorem.	

•	 Używając	szablonu	instalacyjnego	(4)	(u	góry	opakowania)	i	wskaźnika	
(dostarczonego	z	kratownicą),	wykonaj	otwór	w	suficie,	żeby	zainstalo-
wać	główne	urządzenie	zgodnie	ze	schematem.	(Pokazany	jest	sposób	
użycia	szablonu	i	wskaźnika.)	

•	 Użyj	śrub	montażowych	M10	(E).	
•	 Po	zawieszeniu	jednostki	wewnętrznej	musisz	podłączyć	rury	i	przewody	
nad	sufitem.	Po	wybraniu	miejsca	i	wyznaczeniu	przebiegu	orurowania,	
umieść	 rury	chłodnicze	 i	odpływowe	oraz	przewody	 łączące	 jednostkę	
wewnętrzną	i	zewnętrzną	w	żądanych	lokalizacjach	przed	zawieszeniem	
jednostki	wewnętrznej.	Jest	to	szczególnie	ważne	w	sytuacjach,	gdy	sufit	
już	jest	zamontowany.	

1)	Konstrukcje	drewniane	
•	 Użyj	rozpór	(domy	jednopiętrowe)	lub	belek	na	drugim	piętrze	(domy	
dwupiętrowe)	jako	elementów	wzmacniających.	

•	 Drewniane	belki	nośne	do	wieszania	klimatyzatorów	muszą	być	solid-
ne	i	 ich	boki	muszą	mieć	przynajmniej	60	mm	długości,	 jeśli	belki	są	
oddalone	od	siebie	o	nie	więcej	niż	900	mm	lub	ich	boki	muszą	mieć	
90	mm	długości,	jeśli	belki	są	oddalone	o	1800	mm.	

•	 Użyj	ceownika,	rurki	 i	 innych	dostępnych	elementów	do	zawieszenia	
jednostki	wewnętrznej.	

2)	Konstrukcje	żelazobetonowe	
•	 Zabezpiecz	śruby	montażowe	w	przedstawiony	sposób	lub	użyj	stalo-
wych	lub	drewnianych	zaczepów	itp.	do	 instalacji	śrub	montażowych	
(4).	

•	 Gdy	 urządzenie	 jest	 zdjęte	 z	 dolną	 powierzchnią	 skierowaną	w	 dół,	
umieść	 pod	 nim	 materiał	 pakowy	 (zabezpieczenie),	 żeby	 zapobiec	
uszkodzeniu	kierownicy	poziomej.	

Wyrównaj	środek	otworu	
i	odległość	śruby

(a)	Wylot	kratownicy	414	mm
(b)	Otwór	w	suficie	384	mm

(a)	Panel	sufitowy	
(b)	Krokiew	

•	Materiał	pakowy	(zabezpieczenie)	jest	przyklejony	do	urządzenia.	Gdy	
używasz	materiału	pakowego	nie	zdejmuj	go	z	urządzenia,	żeby	zapo-
biec	uszkodzeniu	poziomej	kierownicy.	
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Strona	zewnętrzna	

(b)	Nakrętka	(G)	
(c)	Nakrętka	z	kołnierzem	(F)	
(d)		Specjalna	podkładka	(z	zabezpie-

czeniem)	(3)	
(e)	Specjalna	podkładka	(3)	
(f)		Zainstaluj	z	izolacją	skierowaną	

w	dół	
(g)	Śruba	montażowa	(M10)	
(h)	Przezroczysta,	plastikowa	rurka		
(i)	Spód	wspornika	
(j)		Przymocuj	kratownicę	w	tym	

miejscu

Opaska 
węża	

Opaska rury 

Osłona	rury	

Podkładka	(zabezpieczenie)	

Strona	jednostki	
wewnętrznej	 Strona	odprowa-

dzenia	kondensatu	
(podłącz	rurkę	od-
prowadzającą	(B))	

Przytnij	w	tym	miejscu	

Upewnij	się,	że	te	powierzch-
nie	są	wyrównane	względem	
siebie	(0-3	mm).	 Rynienka	odprowadzająca	

Powierzchnia	sufitu Miejsca	mocowania	kratownicy	

Procedury wieszania urządzenia 
•	Najpierw	wyreguluj	długość	części	śruby	wystającej	z	sufitu.	
•	Sprawdź	nachylenie	śruby	montażowej	(E).	(308	mm	×	1051	mm)	
1)	Wcześniej	zainstaluj	specjalną	podkładkę	(3)	i	nakrętki	(F)	na	śrubie	
montażowej	(E).	
*	 Wykonaj	to	w	następującej	kolejności	(od	góry):	nakrętka	(F),	spe-
cjalna	podkładka	z	zabezpieczeniem	(3),	specjalna	podkładka	(3),	
nakrętka	(F),	nakrętka	(G).	

*	 Ułóż	specjalną	podkładkę	z	zabezpieczeniem	(3)	powierzchnią	izo-
lującą	w	dół,	jak	pokazano	na	ilustracji.	

2)	Podnieś	 urządzenie	 i	 ułóż	 je	 prawidłowo	na	miejscu	wyrównane	 ze	
śrubą	montażową	 (E).	 Przełóż	wspornik	 przez	 specjalną	 podkładkę	
z	zabezpieczeniem	(3)	i	specjalną	podkładkę	(3),	które	już	są	na	miej-
scu,	i	przymocuj	go.	Wykonaj	tę	samą	operację	we	wszystkich	czte-
rech	miejscach.	
*	 Upewnij	 się,	że	śruba	montażowa	 (E)	wystaje	przynajmniej	na	20	
mm	ponad	powierzchnię	sufitu.	W	przeciwnym	wypadku	nie	będzie	
możliwa	instalacja	kratownicy	(opcja).	

* Jeżeli punkty mocujące kratownice nie są równo z powierzch-
nią sufitu, może dochodzić do kondensacji wody lub panel 
może się nie otwierać/zamykać. 

3)	Jeśli	długi	otwór	wspornika	nie	pokrywa	się	z	otworem	w	suficie,	nale-
ży	go	odpowiednio	ustawić.	

4)	Sprawdź,	czy	wszystkie	cztery	narożniki	są	równo	używając	poziomi-
cy	lub	przezroczystej,	plastikowej	rurki	z	wodą.	
* Jeśli urządzenie nie zostanie zainstalowane poziomo, może 

z niego kapać woda. 
5)	Dokręć	wszystkie	nakrętki.	

(a)	Śruba	montażowa	(E)	

Upewnij	się,	że	te	powierzchnie	
są	wyrównane	względem	siebie	
(0-3	mm).	

2-2. WIERCENIE OTWORU 
1)	Wyznacz	położenie	otworu	w	ścianie.	
2)	Wywierć	otwór	o	średnicy		75	mm.	Zewnętrzna	strona	powinna	znaj-
dować	się	od	5	do	7	mm	niżej	niż	strona	wewnętrzna.	

3)	Włóż	kołnierz	(J)	do	otworu	w	ścianie.	

Ściana	

2-3. ODPROWADZENIE KONDENSATU 
•	 Użyj	 rurki	 odprowadzającej	 (B)	 do	 odprowadzenia	 kondensatu.	 Pa-
miętaj	o	połączeniu	orurowania	przy	pomocy	kleju	opartego	na	poli-
chlorku	winylu,	żeby	zapobiec	przeciekom.	

•	 Przed	 instalacją	 orurowania	 odprowadzającego	 zdejmij	 osłonę	 rury,	
opaskę	węża,	opaskę	rury	 i	podkładkę	(zabezpieczenie).	Usuń	pod-
kładkę	(zabezpieczenie),	ponieważ	nie	będzie	potrzebna.	

•	 Rurka	 odprowadzająca	 (2)	 ma	 długość	 540	mm,	 żeby	 można	 było	
przesunąć	w	górę	wylot	orurowania	odprowadzającego.	Przed	podłą-
czeniem	przytnij	rurkę	odprowadzającą	(2)	do	odpowiedniej	długości.	
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Najkrócej	jak	to	możliwe	

Opaska	węża	

Rurka	odprowadzająca	(2)
Część	połączeniowa	instalacji	odprowadzającej	
kondensat	(z	króćcem)	

Część	połączeniowa	rurki	
odprowadzającej	 Rurka	odprowadzająca	kondensat	(B)	

Spadek	przynajmniej	1/100	

Część	połączeniowa	instalacji	odprowadzającej	kondensat	
Rurka	odpro-
wadzająca	
kondensat	(B)	

Materiał	izolujący	(I)	Rurka	odprowadzająca	(2)Kolanko	rury	

Rurka	odprowadzająca	(2)	

Część	połączeniowa	
instalacji	odprowa-
dzającej	kondensat	
Ok.	50	mm	od	końca	 Rurka	odprowadza-

jąca	kondensat	(B)	*	Nie	wykonuj	
instalacji	odprowa-
dzającej	w	sposób	
pokazany	poniżej.	

• Wsuń	rurkę	odprowadzającą	(B)	całkowicie	w	część	
połączeniową	instalacji	odprowadzającej.	

•	Zastosuj	materiał	 izolacyjny	 (I)	 do	 części	 połą-
czeniowej	instalacji	odprowadzającej	pokazanej	
powyżej.Sufit	

Rurka	odprowadzająca	
kondensat	(B)	

Rurka	odprowadzająca	(2)	

Część	połączeniowa	rurki	
odprowadzającej Spadek	

przynajmniej	1/100	

*	Rurka	odprowadzająca	(2)	może	
zostać	ucięta	przy	pomocy	narzę-
dzi	takich	jak	przecinak	

Sufit	

Nie	podnoś Końcówka	rurki	odprowadzającej	
zanurzona	w	wodzie

Odstęp	przynajmniej	
50	mm	
 

Syfon	

Od	0,75	m	do	1,5	m	

Materiał	
izolacyjny	(I)	

Spadek	przynajmniej	1/100	
Upust	powietrza	

•	Podłącz	rurę	odprowadzającą	(B)	bezpośrednio	do	części	połączenio-
wej	(po	stronie	króćca)	rurki	odprowadzającej	(2).	

•	Pamiętaj	o	podłączeniu	rurki	odprowadzającej	(2)	po	stronie	jednost-
ki	wewnętrznej	jak	pokazano	na	ilustracji	po	prawej	stronie.	Pamiętaj	
o	połączeniu	części	połączeniowej	rurki	odprowadzającej	przy	pomo-
cy	kleju	na	bazie	polichlorku	winylu,	żeby	zapobiec	przeciekom.	

•	Żeby	podnieść	ujście	odprowadzenia,	 najpierw	ułóż	 rurkę	odprowa-
dzającą	(2),	żeby	szła	pionowo	w	górę,	a	następnie	zapewnij	spadek	
o	nachyleniu	przynajmniej	1/100,	zgodnie	z	poniższą	ilustracją.	

Część	połączeniowa	instalacji	
odprowadzającej	kondensat	

•	Jeśli	orurowanie	odprowadzające	kondensat	przechodzi	wewnątrz	po-
mieszczeń,	pamiętaj	o	zastosowaniu	materiału	izolacyjnego	(I)	(pianka	
polietylenowa,	gęstość	względna	0,03,	grubość	ponad	10	mm).	

Podłącz	część	połączeniową	rurki	odprowadzającej	przy	pomocy	kleju	na	
bazie	polichlorku	winylu	zanim	zainstalujesz	opaskę	węża.

•	Zastosuj	materiał	izolacyjny	(I)	do	części	połączeniowej	instalacji	od-
prowadzającej,	jak	pokazano	na	ilustracji	u	góry	po	prawej	stronie.	

•	Orurowanie	 odprowadzające	 powinno	 być	 nachylone	 (spadek	 przy-
najmniej	1/100)	w	kierunku	zewnętrznego	ujścia.	Nie	należy	tworzyć	
syfonu	lub	podnosić	rury.	

•	Nie	należy	prowadzić	rury	poziomo	dłużej	niż	przez	20	m.	Gdy	oru-
rowanie	 odprowadzające	 jest	 zbyt	 długie,	 użyj	 metalowej	 podpórki,	
żeby	zapobiec	wygięciu	rury	w	dół	lub	w	górę.	Uważaj,	żeby	nie	za-
instalować	upustu	powietrza.	(Ponieważ	wbudowany	jest	mechanizm	
unoszenia	odprowadzenia,	rura	może	ulec	rozerwaniu.)	

•	Syfon	przy	wylocie	odpływu	nie	jest	potrzebny.	
•	Przy	grupowym	prowadzeniu	rur	należy	je	ułożyć	tak,	żeby	orurowanie	
znajdowało	się	10	cm	niżej	niż	ujście	odprowadzenia,	zgodnie	z	 ilu-
stracją.	Użyj	orurowania	VP	30	przy	grupowym	prowadzeniu	rur	i	ułóż	
je,	żeby	tworzyło	nachylenie	przynajmniej	1/100.	

•	Nie	umieszczaj	orurowania	odprowadzającego	 	bezpośrednio	w	po-
bliżu	miejsc	występowania	amoniaku	lub	siarki	w	stanie	gazowym,	na	
przykład	przy	zbiornikach	ściekowych	lub	szambach.

Metalowa	podpórka

Najwięcej	ile	możliwe	
(ok.	10	cm)	

Najdłużej	jak	to	możliwe	
(ok.	10	cm)	 Spadek	przynajmniej	

1/100	
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Osłona	elektryczna	A	

Wewnętrzna	kostka	ze	stykami	
Przewód	uziemia-
jący	
(zielono-żółty)	

Przewód	połączeniowy	
jednostki	wewnętrznej/
zewnętrznej	(D)	

Przewód

Zewnętrzny	zespół	zacisków	

• Przewód	uziemiający	powinien	być	trochę	dłuższy	niż	pozostałe.	(ponad	55	mm)	
•  Ze	względu	na	przyszłe	operacje	serwisowe	pozostaw	dodatkową	długość	
przewodów	połączeniowych.

Osłona	elektryczna	A	

Elektroniczna	
płyta	sterująca		

Przełącznik	Dip	SW3
Osłona	elektryczna	B	

Ustawienie	
normalne

Zwiększony	
przepływ	
powietrza	

3. KIELICHOWANIE I PODŁĄCZANIE RUR 

3-1. PODŁĄCZANIE RUR 
1)	Zdejmij	 osłonę	 rury,	 opaskę	węża,	 opaskę	 rury	 i	 podkładkę	 (zabez-
pieczenie)	jednostki	wewnętrznej.	Usuń	podkładkę	(zabezpieczenie),	
ponieważ	nie	będzie	potrzebna.	

2)	Gdy	używasz	wewnętrznej	 rury	z	materiałem	bardzo	dobrze	 izolują-
cym	(ok.	ø	48	mm	rura	z	cieczą,	ø	51	mm	rura	z	gazem),	zdejmij	płytę	
i	przekręć	ją,	żeby	wklęsłe	części	były	skierowane	ku	górze.

Płyta	

Opaska rury 

Osłona	rury	
Podkładka	(zabezpieczenie)	

Gdy	używasz	rury	z	materiałem	bardzo	dobrze	izolującym	

Płyta	(obróć)	
Płyta	

2-4.  PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW DLA JEDNO-
STKI WEWNĘTRZNEJ 

1)	Zdejmij	osłonę	elektryczną	A.	
2)	Zdejmij	zacisk	przewodu.	
3)	 Przełóż	 przewód	 połączeniowy	 jednostki	 wewnętrznej/zewnętrznej	
(D)	i	wyprostuj	końcówkę	przewodu.	

4)	Poluzuj	śrubę	zacisku	i	najpierw	podłącz	przewód	uziemienia,	a	na-
stępnie	 przewód	 połączeniowy	 jednostki	 wewnętrznej/zewnętrznej	
(D)	do	kostki	ze	stykami.	Uważaj,	żeby	nie	pomylić	się	przy	podłącza-
niu	przewodów.	Przymocuj	starannie	przewód	do	kostki	ze	stykami,	
żeby	żadna	część	wewnętrzna	żyły	nie	była	widoczna,	a	nadmierna	
siła	nie	była	przenoszona	na	sekcję	połączeniową	kostki	ze	stykami.	

5)	Mocno	dokręć	śruby	zacisków,	żeby	się	nie	poluzowały.	Po	dokręce-
niu	lekko	pociągnij	przewody	upewniając	się,	że	się	nie	wysuwają.	

6)	Zabezpiecz	przewód	połączeniowy	jednostki	wewnętrznej/zewnętrz-
nej	(D)	i	uziemienie	używając	zacisku	przewodu.	Nigdy	nie	zapominaj	
o	zahaczeniu	lewego	uchwytu	zacisku	przewodu.	Solidnie	przymocuj	
zacisk	przewodu.	

Gdy sufit jest na wysokości powyżej 2,4 m i poniżej 2,7 m 
Przestaw	w	dół	przełącznik	Dip	 (SW3),	 żeby	zwiększyć	przepływ	po-
wietrza.	
*	Gdy	sufit	znajduje	się	na	wysokości	większej	niż	2,7	m	przepływ	po-
wietrza	może	być	niewystarczający	nawet	po	przestawieniu	przełącz-
nika	Dip	(SW3)	na	opcję	“zwiększ	przepływ	powietrza”.	

1)	Upewnij	się,	że	bezpiecznik	klimatyzatora	jest	wyłączony.	
2)	Zdejmij	osłonę	elektryczną	A	i	B	w	jednostce	wewnętrznej.	
3)	Wysuń	elektroniczną	płytę	sterującą	 i	przestaw	w	górę	przełącznik	
Dip	(SW).	

4)	Włóż	elektroniczną	płytę	sterującą	w	pierwotne	miejsce	 i	zainstaluj	
osłonę	elektryczną	A	i	B.	

Uwaga: 
•	Przed	ustawieniem	usuń	ładunki	statyczne	
•	Domyślne	ustawienie	to	ustawienie	normalne.	

Pl-6



N•m kgf•cm

ø 6,35  (1/4”) 17
ø 9,52  (3/8”) 22

ø 15,88  (5/8”) 29 -

90°

Rys. 1 Rys. 2

Rys. 4Rys. 3

Rys. 5 Rys. 6

A

     
     
  

ø 12,7  (1/2”) 26

A	(mm)
Narzędzie	

zaciskowe	do	
czynnika R22 

Moment	dokręcania	
Średnica	rury	

Na-
krętka	
(mm)

Narzędzie	
zaciskowe	do	

czynnika R410A

Narzędzie	z	na-
krętką	motylkową	
do	czynnika	R22	

(mm)	

Narzynka 

Nakrętka	

Miedziana	rura	

Zadzior	 	Miedziana	rura	
Dodatkowy	rozwiertak	

Przecinak	do	rur	

Gładkie	
dookoła	

Równa	dłu-
gość	dookoła	

 OSTRZEŻENIE

Instalując urządzenie, szczelnie 
podłącz rurę na czynnik chłodniczy 
przed uruchomieniem kompresora.

Skoszone									Z	zadziorami	
Nierówne	

Kielicharka	

Z	nakrętką	motylkową	Zaciskowa	

Opaska rury Materiał	izolacyjny	
powinien	wystawać	
min.	10	mm	w	sto-
sunku	do	krawędzi	
opaski rury 

Materiał	izolacyjny	po-
winien	wystawać	min.	
10	mm	w	stosunku	do	
krawędzi	opaski	rury

Osłona	rury	

Opaska	(6)	(element	wyposażenia)	Materiał	izolacyjny	
powinien	wystawać	
min.	10	mm	w	sto-
sunku	do	krawędzi	
opaski rury

Materiał	izolacyjny	po-
winien	wystawać	min.	
10	mm	w	stosunku	do	
krawędzi	opaski	rury	

Śruba	mocująca	(7)
Śruba	mocująca	(7)

Cięcie	

Osłona	rury	

3-2. KIELICHOWANIE RUR 
1)	Przytnij	 prawidłowo	miedzianą	 rurę	 korzystając	 z	 przecinaka	 do	 rur.	
(Rys.	1,	2)	

2)	Wygładź	wszystkie	zadziory	z	powstałych	po	przecięciu	krawędzi.	(Rys.	
3)	
•	Podczas	wygładzania	krawędzi	skieruj	koniec	miedzianej	rury	w	dół,	
żeby	uniknąć	wpadania	opiłków	do	wnętrza	instalacji.	

3)	Zdejmij	 nakrętki	 założone	 na	 jednostce	 wewnętrznej	 i	 zewnętrznej,	
a	następnie	zamontuj	je	na	rurkach	z	usuniętymi	zadziorami.	(Nie	jest	
możliwe	ich	założenie	po	kielichowaniu.)	

4)	Kielichowanie	(Rys.	4,	5).	Mocno	chwyć	miedzianą	rurę	o	wymiarach	
wskazanych	w	tabeli.	Wybierz	A	mm	z	tabeli	w	zależności	od	używane-
go	narzędzia.	

5)	Sprawdź	
•	 Porównaj	rezultat	z	Rys.	6.	
•		Jeśli	kołnierz	posiada	defekty,	odetnij	dany	fragment	 i	przeprowadź	
operację	ponownie.	

Poprawnie	 Niepoprawnie	

Wnętrze	jest	
błyszczące	
bez	żadnych	
zadrapań.	

Miedziana	rura	

3-3. PODŁĄCZANIE RUR 
•	Dokręć	 nakrętkę	 korzystając	 z	 klucza	 dynamometrycznego	 zgodnie	
z	opisem	w	tabeli.	

•	Zbyt	silne	dokręcenie	nakrętki	może	z	upływem	czasu	spowodować	jej	
pęknięcie	i	wyciek	czynnika	chłodniczego.	

•	Owiń	rury	materiałem	izolacyjnym.	Bezpośredni	kontakt	z	odsłoniętymi	
rurami	może	spowodować	oparzenia	i	odmrożenia.	

Podłączenie jednostki wewnętrznej 
Podłącz	rury	na	ciecz	i	gaz	do	jednostki	wewnętrznej.	
•	Zastosuj	cienką	powłokę	oleju	chłodniczego	na	powierzchniach	gniazd	
rur.	

•	W	celu	podłączenia	najpierw	wyrównaj	środek,	a	następnie	dokręć	na-
krętkę	wykonując	pierwsze	3-4	obroty.	

•	Wykorzystaj	 powyższą	 tabelę	momentów	 dokręcania	w	 stosunku	 do	
złącz	 gwintowanych	 po	 stronie	 jednostki	 wewnętrznej	 i	 dokręć	 uży-
wając	dwóch	kluczy	nastawnych.	Zbyt	mocne	dokręcenie	spowoduje	
uszkodzenie	sekcji	złącza.	

Podłączenie jednostki zewnętrznej 
Podłącz	rury	do	złącza	rury	zaworu	odcinającego	jednostki	zewnętrznej	
w	ten	sam	sposób	jak	w	przypadku	jednostki	wewnętrznej.	
•	Przy	 dokręcaniu	 użyj	 klucza	 dynamometrycznego	 lub	 nastawnego,	
stosując	taki	sam	moment	dokręcania	 jak	w	przypadku	 jednostki	we-
wnętrznej.	

3-4. INSTALACJA OSŁONY RURY 
Pamiętaj	 o	 instalacji	 osłony	 rury.	 Nieprawidłowa	 instalacja	 spowoduje	
przecieki	wody.	
•	Nie	 jest	wymagana	 izolacja	dla	 części	 połączeniowej	 rury	po	stronie	
wewnętrznej	urządzenia.	Osłona	rury	zbiera	wodę	skondensowaną	wo-
kół	części	połączeniowej	rury.	

1)	Zainstaluj	opaskę	rury	zdjętą	w	punkcie	2-5.,	żeby	zabezpieczyć	rury	
połączeniowe.

*		Opaska	rury	powinna	przytrzymać	materiał	 izolujący	rurę	połączenio-
wą.	Materiał	izolujący	powinien	wystawać	przynajmniej	10	mm	ponad	
opaskę	rury,	zgodnie	z	ilustracją	po	prawej	stronie.	

2)	Zainstaluj	osłonę	rury.	

Gdy używasz rury z materiałem bardzo dobrze izolującym 
(ok.	ø	48	mm	rura	z	cieczą,	ø	51	mm	rura	z	gazem)	
1)	Pamiętaj	 o	 obróceniu	 płyty	 elementem	 wklęsłym	 skierowanym	 do	
góry.	(Patrz	2-5)	

2)	Użyj	opaski	(6)	dostarczonej	z	urządzeniem.	(Nie	używaj	opaski	rury	
przymocowanej	do	urządzenia)	

3)	Podłączenie	wylotu	rury	od	osłony	rury	jest	wstępnie	nacięte.	Przetnij	
je	wzdłuż	linii.	

4)	Zainstaluj	osłonę	rury.	

Uwaga: 
Zainstaluj	porządnie	osłonę	rury	i	opaskę	rury.	Niekompletna	instalacja	
spowoduje	kapanie	wody	z	urządzenia,	mocząc	i	uszkadzając	wyposa-
żenie	domu.	
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0,5
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1,5

Od	140	do	180
Od	350	do	420

Od	750	do	800
Od	500	do	575

Od	1,5	do	
2,0

Od	13,7	do	17,7
Od	34,3	do	41,2

Od	73,5	do	78,4
Od	49,0	do	56,4Od	2,0	do	2,5



 

  
 

 

 

 

E.O.
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E.O.
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Ostrożnie: 
•	Po	uruchomieniu	testowym	lub	sprawdzeniu	odbioru	sygnału	z	pilo-
ta	wyłącz	urządzenie	przyciskiem	E.O.	SW	lub	korzystając	z	pilota	
zanim	wyłączysz	zasilanie.	Pominięcie	tej	operacji	spowoduje	auto-
matyczne	uruchomienie	urządzenia	po	przywróceniu	zasilania.	

Informacje dla użytkownika 
•	Po	 zainstalowaniu	 jednostki	 przekaż	 użytkownikowi	 informacje	
o	funkcji	automatycznego	restartu.	

• Jeśli	funkcja	automatycznego	restartu	nie	jest	potrzebna,	można	ją	wy-
łączyć.	Skontaktuj	się	z	przedstawicielem	serwisu	w	celu	dezaktywacji	
tej	funkcji.	Szczegółowe	informacje	znajdziesz	w	instrukcji	obsługi.	

4. URUCHOMIENIE TESTOWE 

6. ODPOMPOWANIE CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 

Butelka	z	wodą	

5. INSTALACJA KRATOWNICY (OPCJONALNEJ) 

Zapoznaj	się	z	procedurami	opisanymi	w	instrukcji	instalacji	jednostki	zewnętrznej.	

 OSTRZEŻENIE 

Przy odpompowywaniu czynnika chłodniczego zatrzymaj kompresor przed 
odłączeniem rur na czynnik chłodniczy. Kompresor może ulec rozerwaniu, jeśli 
dostanie się do niego np. powietrze. 

Przełącznik	
pracy	w	trybie	
awaryjnym		
(E.O.	SW)

Przełącznik	pracy	
w	trybie	awaryjnym	
(E.O.	SW)

4-1. URUCHOMIENIE TESTOWE 
•	Nie	należy	używać	urządzenia	przez	dłuższy	czas	w	miejscach,	takich	
jak	budynki	w	trakcie	budowy.	Może	to	spowodować	przyleganie	pyłu	
lub	zapachów	do	urządzenia.	

•	Wykonaj	uruchomienie	testowe	przy	użytkowniku,	o	ile	to	możliwe.	

1)	Naciśnij	raz	przycisk	E.O.	SW	dla	trybu	CHŁODZENIA	i	dwa	razy	dla	
trybu	OGRZEWANIA.	Działanie	 testowe	będzie	 trwało	przez	30	mi-
nut.	Jeśli	lewy	wskaźnik	pracy	pulsuje	co	0,5	sekundy,	sprawdź,	czy	
przewód	 połączeniowy	 jednostki	 wewnętrznej/zewnętrznej	 (D)	 jest	
poprawnie	 podłączony.	Po	 uruchomieniu	 testowym,	włączy	 się	 tryb	
awaryjny	(temperatura	24°C).	

2)	Żeby	zatrzymać	pracę,	naciśnij	E.O.	SW	kilka	razy,	aż	nie	wyłączą	się	
wszystkie	wskaźniki.	Szczegółowe	informacje	znajdziesz	w	instrukcji	
obsługi.	

Sprawdzanie odbioru sygnału zdalnego (podczerwień) z pilota 
Naciśnij	przycisk	ON/OFF	na	pilocie	(8)	i	sprawdź,	czy	z	jednostki	we-
wnętrznej	słyszalny	 jest	elektroniczny	dźwięk.	Naciśnij	ponownie	przy-
cisk	ON/OFF,	żeby	wyłączyć	klimatyzator.	
•	Po	zatrzymaniu	kompresora	uaktywnia	się	urządzenie	uniemożliwiają-
ce	ponowne	uruchomienie	przez	3	minuty,	co	pozwala	chronić	klimaty-
zator.	

Sprawdzanie przecieków wody 
1)	Napełnij	 rynienkę	 odprowadzającą	 ok.	 0,5	 litra	 wody.	 (Nie	 wlewaj	
wody	bezpośrednio	do	pompy	odprowadzającej.)	

2)	Przeprowadź	uruchomienie	testowe	urządzenia	(w	trybie	chłodzenia).	
3)	Sprawdź	odprowadzanie	wody	przy	wylocie	rury	odprowadzającej.	
4)	Zatrzymaj	rozruch	testowy.	(Nie	zapomnij	wyłączyć	zasilania.)	

4-2. FUNKCJA AUTO RESTART 
Urządzenie	wyposażone	 jest	w	 funkcję	automatycznego	 restartu.	Gdy	
w	trakcie	pracy	zostanie	przerwane	zasilanie,	na	przykład	podczas	prze-
rwy	w	dostawie	energii	elektrycznej,	funkcja	powoduje	wznowienie	pra-
cy	z	poprzednimi	ustawieniami	zaraz	po	przywróceniu	dopływu	prądu.	
(Szczegółowe	informacje	znajdziesz	w	instrukcji	obsługi.)	

4-3. OBJAŚNIENIE DLA UŻYTKOWNIKA 
•	Używając	 INSTRUKCJI	OBSŁUGI	 objaśnij	 użytkownikowi	 jak	 korzy-
stać	 z	 klimatyzatora	 (jak	 używać	 pilota,	 zdejmować	 filtry	 powietrza,	
zdejmować	i	montować	pilota	w	uchwycie,	jak	czyścić	urządzenie,	ja-
kie	są	środki	ostrożności	przy	użytkowaniu	itp.).	

•	Poleć	użytkownikowi	uważne	zapoznanie	się	z	INSTRUKCJĄ	OBSŁU-
GI.	

Zapoznaj	się	z	procedurami	opisanymi	w	instrukcji	instalacji	kratownicy	(opcjonalnej).	
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