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Jesll zajdzie potrzeba zainstalowania, przeniesienia lub konserwacji klimatyzatora, najpierw nalezy 
skontaktowac sle ze sprzedawca lub lokalnym centrum serwisowym. Klimatyzator musi bye 
zainstalowany, przeniesiony lub serwisowany przez speqallstyczna flrme, 
W przeciwnym razie, nlewlasciwe lub nieumlejetne dzialania rnoqa spowodowac powazne uszkodzenie 
urzqdzenia, obrazenia dala lub srnlerc, 

Oznaczenie to wskazuje, ze tego produktu nie nalezv wvrzucac razem z innymi 
odpadami gospodarstwa domowego w calej UE. Aby unlknac szkodliwego wplvwu 
na srodowlsko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanej utylizacji odpad6w, 
nalezv urzadzenie poddac recyklingowi dla ponownego wykorzystywania materialow, 
Aby oddac zuzvte urzadzenle, nalezy skorzystac z system6w zbi6rki sprzetu lub 
skontaktowac sle z punktem sprzedazv, w kt6rym produkt zostal zakupiony. Mogci 
przvjrnowac ten produkt dla bezpiecznego recyklingu srodowlska naturalnego. 
R32: 675 

1) Pasmo (a) czestotllwosci, w kt6rych dzialaja urzadzenla radiowe: 2400 MHz - 2483,5 MHz 
2) Maksymalna mac na czestotllwosci radiowej przesvlana w pasrnle (-ach) czestotllwoscl, 
w kt6rym dziala sprzet radiowy: 20 dBm 

Urzadzenle nie jest przeznaczone do uzytkowanla (wlaczajac dzieci) przez osoby z obnlzona 
sprawnoscla psychoflzvczna lub z brakiem wvstarczajacej wiedzy oraz doswladczenla.chyba ze 
zapewni sie odpowiedni nadz6r lub przeszkolenie do obsluql urzadzenia przez odpowiedzialne 
osoby dla zapewnienia bezpleczenstwa uzvtkowanla, 
Dzieciom powinno zapewnlc sle odpowiedni nadz6r i uswladornlc, ze urzadzenie nie jest 
przeznaczone dla zabawy. 
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• Nie wkladac palc6w lub przedmiot6w do wlotu lub wylotu powietrza. Moze to 
spowodowac obrazenia dala lub uszkodzenie. 

• Nie nalezv naprawlac klimatyzatora samodzielnie. Moze to spowodowac porazenle 
pradern lub uszkodzenie. Gdy konieczna jest naprawa klimatyzatora prosimy o kontakt 
ze sprzedawca, 

• Konserwacja klimatyzatora musi bye wykonana przez wykwalifikowanych pracownik6w. 
W przeciwnym razie rnoze to spowodowac obrazenia ciala lub uszkodzenia. 

•Nie uzvwac ognia lub suszarki do wlosow, aby wysuszye filtr, aby unlknac 
deformacji filtra lub zaqrozenia pozaroweqo, 

•Po wvjeciu filtra, nie dotykaj lamel aluminiowych wymiennika aby uniknac zranienia. 

•Nie rozpylac wody na jednostke wewnetrzna, Moze to spowodowac porazenie 
pradern lub awarie, 

•Nie rnvc klimatyzatora woda, aby uniknac porazenia pradem. 

• Jesli przew6d zasllajacv jest uszkodzony, musi zostac wymieniony przez serwis 
producenta, lub osobe z podobnymi kwalifikacjami w celu unlknlecia zaqrozenia. 

• Nalezv podczas czyszczenia powietrza odlaczvc zasilanie klimatyzatora. W przeciwnym 
razie rnoze to spowodowac porazenie pradern, 

• Nie nalezv podlaczac klimatyzatora do gniazda elektrycznego wielofunkcyjnego. 
W przeciwnym razie rnoze to spowodowac zaqrozenie pozarern, 

• Czyszczenie i konserwacja urzadzenia w trakcie uzvtkowanla nie powinny bye 
wykonywane przez dzieci bez nadzoru osoby doroslei. 

• Dzieci nie rnoqa bawic sie urzadzenlem, 

•To urzadzenle rnoze bye uzywane przez dzieci w wieku od 8 lat i powyzej oraz osoby 
o ograniczonej sprawnosci fizycznej lub umystowej lub nie rnajace doswiadczenla 

i wiedzy wvlacznle pod nadzorem osoby doswiadczonej lub pod warunkiem, ze zostalv 
przeszkolone w zakresie korzystania z urzadzenla w bezpieczny spos6b i osoby te 
rozurnieja zaqrozenia zwiazane z uzytkowaniem urzadzenia, 

Obsluga i konserwacja 

A Uwaga 
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• Nalezv zastosowac rozlacznlk izolacyjny w obwodzie. Jego brak moze spowodowac 
awarie urzadzenla, 

• Zgodnie z obowtazujacyrnl przepisami bezpieczeristwa, nalezy wvkonac osobny 
obw6d zasilania dla klimatyzatora i zastosowac rozlacznik izolacyjny w obwodzie. 

• Nalezv przestrzeqac przepis6w bezpieczeristwa podczas instalacji elektrycznych 
jednostki. 

• Instalacja elektryczna musi bye wykonana przez wykwalifikowany personel. 
W przeciwnym razie rnoze to spowodowac obrazenia ciala lub uszkodzenie. 

Zalctcznik 

• Nie stawaj na g6rnym panelu urzadzenia zewnetrzneqo oraz nie umieszczaj na nim 
ciezkich przedmiot6w. Moze to spowodowac jego uszkodzenie lub obrazenia ciala, 

• Po wlaczenlu lub wvlaczeniu awaryjnie urzadzenia przez wylacznik pradu, prosze 
naclsnac przelacznik z uzyclern izolacyjnego przedmiotu innego niz metal. 

• Jezeli klimatyzator pracuje w warunkach nienormalnych, rnoze to spowodowac jego 
uszkodzenie, porazenie pradern lub pozar, 

• Gdy ponizsze zjawiska wystepuja, nalezv wytqczyc klimatyzator i natychmiast odlaczvc 
zasilanie. Nastepnie nalezv skontaktowac si~ ze sprzedawca lub wykwalifikowanymi 
specjalistami od serwisu. 
• Przew6d zasilajqcy jest przegrzany lub uszkodzony. 
• Stychac nieprawidtowy dzwiek podczas pracy klimatyzatora. 
• Wytqcznik pradu obwodu klimatyzatora czesto wylacza sie, 
• Klimatyzacja wydziela zapach spalenizny. 
• Z urzadzenla wewnetrzneqo kapie woda. 

• Nie rozlewac wody na sterownik zdalnego sterowania, w przeciwnym razie sterownik 
rnoze ulec uszkodzeniu. 

• Nie nalezv blokowac wylotu powietrza lub wlotu powietrza. Moze to spowodowac 
usterke, 

A Uwaga 

• SRODKI OSTROZNOSCI 
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• Jesli przew6d zasilajqcy jest uszkodzony, musi zostac wymieniony przez producenta, 
poprzez autoryzowany serwis lub wykwalifikowanq osobe w celu unikniecia zaqrozenla, 

• Nie podlaczaj zasilania elektrycznego przed zakonczenlern instalacji. 

• Parnietaj, aby wytqczye zasilanie przed przystqpieniem do jakichkolwiek prac zwiqzanych 
z enerqia elektrycznq dla zachowania bezpleczenstwa. 

• Prawidtowo podlacz przew6d fazowy, neutralny i uziemienia do gniazda zasilania. 

• Upewnij sie, ze zasilanie elektryczne jest zgodne z wymogami podanymi na tabliczce 
znamionowej klimatyzatora. Niestabilne zasilanie lub nieprawidtowe podlaczenie 
zasilania rnoze spowodowac nieprawidtowe dzlalanle lub awarie urzadzenla, Nalezv 
zastosowac tylko przew6d o wlasciwie dobranym przekroju i odpowiedniej izolacji przed 
rozpoczeciem uzvtkowania klimatyzatora. 

• Nie stosowac przewod6w elektrycznych nie posiadajqcych odpowiednich atest6w i norm. 

• Klimatyzator powinien bye prawidlowo uziemiony. Nieprawidtowe uziemienie 
rnoze spowodowac porazenie pradern, 

• W wydzielonym obwodzie elektrycznym klimatyzator powinien bye zabezpieczony przez 
wylaczntk nadmiarowoprqdowy oraz wylacznlk roznicowopradowy, Urzqdzenia te 
rnaja za zadanie wylaczenle obwodu (rozwarcie swoich styk6w) w przypadku 
uszkodzenia obwodu lub urzadzenia, Dziatajq one jednak w innych zakresach pradow 
doziemnych. Wytqcznik nadmiarowoprqdowy reaguje na pradv rzedu kilkudziesieciu 
amper6w jest wiec skuteczny w przypadku metalicznych zwarc obwodu zasilania, nie 
pozwalajqc na wystqpienie niebezpiecznego napiecla oraz chronlac obw6d przed 
przeciazeniern. W przypadku wystqpienia niemetalicznego przebicia do obudowy 
(np. zwarcie przez rezvstanqe zweqlonej izolacji), rnoze zaistniec sytuacja, ze wylacznlk 
nadmiarowoprqdowy nie zadziala (zbyt rnalv prad zwarciowy), co rnoze prowadzic do 
wystqpienia niebezpiecznego naplecia na obudowie. W takich przypadkach 
wylaczenle obwodu powinien spowodowac wylaczntk roznlcowopradowv, kt6ry jest 
czulv na pradv rzedu dziesiatek mA. 

• Zabezpieczenia przeciazeniowe powinny bye tak dobrane, aby wylaczenie zasilania 
(przerwanie przeplvwu pradu przeclazenioweqo) nastapllo zanim wystqpi 
niebezpieczeristwo uszkodzenia izolacji, polaczeri, zacisk6w lub otoczenia na skutek 
nadmiernego wzrostu temperatury. 

A Uwaga 
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• Jesli musisz przeniesc klimatyzator w inne miejsce, rnoze to zrobic wvlacznle osoba 
wykwalifikowana. W przeciwnym razie moze to spowodowac obrazenia clala lub 
uszkodzenia. 

• Jesli dtugose przewodu zasilania sieciowego jest niewystarczajqca prosimy aby 
skontaktowac si~ ze sprzedawcq w celu zakupu nowego. Nalezy unikac przedluzania 
przewodu samodzielnie. 

• Wszystkie przewody jednostki wewnetrzne] i zewnetrznej powinny bye podlaczone 
przez profesjonalnych lnstalatorow, 

• Dia klimatyzatora bez podtaczenia za pornoca wtyczki, rozlacznlk izolacyjny z widocznq 
przerwa stykowq musi bye zainstalowany w obwodzie zasilania. 

• Urzqdzenie musi bye umieszczony tak, ze wtyczka zasilania musi bye dostepna, 

• Rezystancja uziemienia powinna bye zgodna z krajowymi elektrycznymi przepisami 
dotyczqcymi zasad bezpieczeristwa. 

• Przewod zolto-zlelonv zasilania klimatyzatora jest przewodem uziemienia, i ktorv nie 
rnoze bye wykorzystywany do innych celow, 

• Klimatyzator jest w pierwszej klasie urzadzen elektrycznych. Musi bye prawldlowo 
uziemiony poprzez polaczenle metalowych czescl przewodzqcych urzqdzenia z uziomem 
o rezystancji uziemienia skoordynowanej i charakterystykq zabezpieczenia zwarciowego 
w celu zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej. 
Prosimy upewnic sie, ze jest zawsze uziemione skutecznie, qdvz rnoze to spowodowac 
porazenie pradern, 

• Instalacja musi bye wykonana zgodnie z wymaganiami NEC i CEC wylacznle przez 
uprawnionych pracownikow, 

• Urzqdzenie powinno bye zainstalowane zgodnie z krajowymi przepisami dotyczqcymi 
polaczen elektrycznych. 

• Temperatura obiegu chlodnlczeqo bedzie wysoka, nalezv utozye kabel sterowania 
w pewnej odleqlosd od rury chlodniczej, miedzianej. 

A Uwaga 

• SRODKI OSTROZNOSCI 
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To urzqdzenie zawiera czynnik chlodnlczv R32. Nazwq chemicznq R32 jest difluorometan. 
Jest to czynnik chlodnlczy, kt6ry byt uzvwanv jako skladnlk mieszaniny czynnika 
chlodnkzeqo R410A, skladajaceqo sle w 50% z czynnika R32 oraz 50% czynnika R125. 
Jest czynnikiem ekologicznym nowej generacji o wysokim poziomie efektywnosci 
energetycznej. 

Informacja o czynniku chlodniczym 

Zakres temperatur pracy ( temperatury zewnetrznej): -30°C "' 52°C. 

Zakres temperaturowy pracy klimatyzatora 

wewnqtrz DB/WB(°C) na zewnqtrz DB/WB(°C) 
maksymalne chlodzenle 32/23 52/32 
maksymalne grzanie 271- 24/18 

1) Napetnienie fabryczne CJ CD= I I Kg IR I 2) Dotadowanie czynnika 
1+2) llosc calkowita 

~ 

@=I I Kg 

& Uzyj wodoodpornego pisaka. cv+@=I I Kg 

Zgodnie z rozporzadzeniem (WE\ 84212006 na temat fluorowanych gaz6w cieplarnianych), 
w przypadku dodatkowego uzupelnienla czynnika chlodniczeqo, jest obowiqzkowe: 

- Wypetnic etvklete dolaczona do urzqdzenia, wplsujac ilosc fabrycznie napelnloneqo 
czynnika chtodniczego (patrz wytyczne etykiety), dodatkowq llosc czynnika chtodniczego 
i calkowlta llosc. 

- Etykiete nakleja sle tuz przy tabliczce znamionowej na obudowie jednostki zewnetrznej, 

Uzupelnienie czynnika chlodniczego 

• Jednostka wewnetrzna powinna bye zainstalowana blisko sclany. 

• Wybierz lokallzaqe dla montazu jednostki, kt6ra jest poza zasieqiern dzieci, z dala od 
zwierzat lub roslln, Jesli to konieczne dla cel6w bezpieczenstwa nalezv oqranlczyc 

bezposrednl dostep do urzadzenla . 

A Uwaga 
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w 
Urzadzenle jest wypetnione tagodnie palnym czynnikiem R32. Podczas napraw, scisle przestrzeqac instrukcji 
Producenta. Nalezy parnietac, ze czynnik ten jest bezzapachowy. Przeczytaj szczeg6towo uwagi dotvczace 
obchodzenia sie z czynnikiem R32 zawarte w niniejszej instrukcji obslugi. 

Nie nalezy uzywac srodkow do przyspieszenia procesu rozrnrazania lub do czyszczenia, innych niz te, 
zalecane przez Producenta. Jesli potrzeba jest dokonac nlezbednej naprawy, nalezy skontaktowac sie 
z najblizszvrn autoryzowanym punktem serwisowym firmy GREE. Wszelkie naprawy wykonywane przez 
osoby niewykwalifikowane rnoqa bye niebezpieczne. Urzadzenie nalezv przechowvwac w pomieszczeniu 
bez dzielajaceqo stale ir6dta zaplonu, (na przyklad: otwartego ognia, urzadzen gazowych, komink6w 

lub dzialajacych grzejnik6w elektrycznych). Nie przekluwac i nie narazac na bezposredni kontakt z ogniem. 
Urzadzenle powinno bye zainstalowane, obstugiwane i przechowywane w pomieszczeniu o powierzchni 
wiekszej niz X m2• ( Prosze odniesc sie do danych w tabeli a, w dziale "Zasady bezpiecznego postepowania 
z czynnikiem R32" w niniejszej instrukcji) 

( OSTRZEZENIE ) 

• Aby zreallzowac dzialanie tego nowoczesnego klimatyzatora, specjalny czynnik chtodniczy krazv w systemie. 
Zastosowanym czynnikiem chtodniczym jest difluorometan czyli R32. Ten czynnik chtodniczy nalezy do 
kategorii czynnik6w chtodniczych o nizszej zapalnosci ( klasa 2L w normie ISO 817) i jest bezwonny. 
Czynnik R32 w praktyce dla Uzytkownika nie stanowi zaqrozenla, nawet jesli cala zawartosc czynnika 
z urzadzenia wyciektaby do pomieszczenia nie zapali sle, qdvz jego stezenie w pomieszczeniu pozostatoby 
na poziomie nlzszyrn od dolnej granicy zapalnosci ( 0,306 kg/m3), pod warunkiem zastosowania si~ do 

wytycznych montazowvch podanych ponizej. Palnosc czynnika R32 jest bardzo niska. Maze zapalic sle tylko 
w wyniku bezposrednieqo kontaktu z ogniem. 

• W por6wnaniu do typowych czynnik6w chtodniczych, R32 charakteryzuje sie wieloma zaletami wzqledern 
srodowlska, Jego potencjat tworzenia efektu cieplarnianego ( GWP) jest bardzo niski w stosunku do innych 
substancji zubozajacvch warstwe ozonowa, Czynnik chtodniczy R32 posiada bardzo dobre wlasclwosd 
termodynamiczne, kt6re prowadza do bardzo duzej efektywnosd energetycznej i z tego powodu potrzebna 
jest jego mniejsza llosc do napelnienla urzadzenia w por6wnaniu np. do czynnika R410A. 

CZYNNIK CHt.ODNICZY 

Przed naprawq urzadzenla, nalezy najpierw zapoznac sie z instrukcjq uzytkowania. 

Urzqdzenie napelnione czynnikiem R32 tzw. lekko palnym 
(klasa bezpieczenstwa A2L). 

Przed zainstalowaniem i korzystaniem z urzqdzenia, nalezv najpierw przeczvtac 
lnstrukqe obsluqi, 

A Uwaga 
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, /.\.! ~ Uwaga: 
Aktualny produkt rnoze sie nieco roznic od powyzszvch rysunk6w, sprawdz 
rzeczywisty wyglqd urzqdzenia. 

wylot powietrza 

~- przew6d komunikacji 

wlot powietrza 

sterownik 
(Wyglqd wyswletlacza lub pozycja wska:Znik6w rnoze 

sle r6znic od powyzszeqo rysunku, sprawdz faktyczny wyglqd) 

wskaznik trybu 
osuszania 

odbiornik 
podczerwieni 

wskaznlk trybu 
chlodzenla 
wskaznlk 
zasilania 

wvswletlacz ¢ 

*26 __ (!) 

wskaznik trybu --- grzania 

zaluzja nawiewna 

wylot powietrza 

przycisk 
pomocniczy 

wyswletlanie 
temperatury 

wlot powietrza 
panel przedni 
filtr powietrza 

IL 

+ OPIS KLIMATYZATORA 

_JI 
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Tryb nocnej pracy 

Funkcja cichej pracy 

Funkcja WiFi * 

Wyb6r jonizatora plazmowego/ 
funkcja AIR (nieaktywna *) 

Wyswietlenie temperatury 

Ustawienie zegara 

Wyb6r trybu pracy urzqdzenia 

Wyb6r predkosci wentylatora 

Wtqcza i wvlacza urzadzenie • ON/OFF 

8FAN 

.MODE 

• I Zwiekszenle/ zmniejszenie ustawionej ~ + - temperatury 

• TURBO Funkcja szybkiego schtadzanla 
lub grzania 

• ,.~ Wyb6r kata nawiewu powietrza w poziomie 

• ~I Wyb6r kata nawiewu powietrza w pionie 

• CLOCK 
• TIMER ON/ Automatyczne wlaczenie/ 

Tl MER OFF wvlaczenle urzqdzenia 

48TEMP 

• .+1;D 
• I FEEL Funkcja inteligentego odczytu temp. 

~ LIGHT Wfqczenie/wyfqczenie podswletlenia 
'81 wvswietlacza 

.WiFi 
• QUIET 

• SLEEP 
(po otwarciu pokrywy) 

(przed otwarciem pokrywy) 

Opis przycisk6w sterownika 

IL 

• OBSt.UGA STEROWNIKA ZDALNEGO STEROWANIA 

_JI 
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* - to jest uniwersalny sterownik bezprzewodowy, przeznaczony do roznych typ6w 
kllmatyzatorow GREE. Nlektore funkcje ktorych klimatyzator nie posiada nie b~dq 

dziatac w trakcie naciskania przvclskow sterownika. Prosze sprawdzic specyftkaqe 
technicznq odpowiedniego modelu urzqdzenia. 

blokada klawiatury 
ruch zaluzji w pionie 

----------· funkcja X-FAN 
---------- ustawienie czasu 
---------- wtcicz/ wylacz timera 

'·. 
/ / I -=--- 'E. FANAUTO··~ ...... ~· . .-•I ':..)' OPER 

_(\, AUTO@* (j-- - --* <ii> '~--------- 
f,f,~E- - _ ,,, ~ ,, ,,(!'Jfl }- 

--JG ril~\-~--~---c- ;J) -, - '* .(9 'l - - --------- 1 1_11_1.l_l l_I HOUR 
1 l_ll_hl_ll_l ON OFF - - 
I 

.(£ ,,1,/: - ~I, II-- .:.Q=-1/i'j\' 
/ I \ '--- 

Uwaga: 

tryb nocnej pracy 

zegar --------- 

I-\ I I 
I tryb auto ---+-----/ 
I I I tryb chlodzenia ----t------- 
1 I 
I tryb osuszania ----t------- 
1 I I tryb wentylacji ---+------- 
l tryb grzania ---+------- , ..; 

ustawienie predkosci 
r - - - 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - wentylatora 

I I , 
/ / r--------------- funkcja TURBO 

---------- wysytanie svqnalu IR 

---------- wyb6r jonizatora plazmowego 
---------- funkcja AIR nieaktywna * 
---------- tryb grzania +8°C 
---------- ustawiona temperatura 

--- funkcja WiFI * 

------, 
' ' ------- ' ' ' ' 

funkcja I Feel 
funkcja Quiet 

• W stanie wylaczenla, ustawiona temperatura i ikonka zegara zostanie wyswietlona na ekranie pilota 
(jesli timer on, timer off i funkcja podswietlania sci ustawione, odpowiednie ikonki beda wvswletlane na 
wvswietlaczu pilota zdalnego sterowania w tym samym czasie); 
W trybie wlaczenla, wvswletlacz bedzie wyswietlal odpowiadajace ustawieniom funkcji ikonki. 

• W stanie wlaczonyrn, nadskajac przycisk na pilocie zdalnego sterowania, ikona syqnalu ";,:;::- 11 na 
wyswletlaczu sterownika bedzie rniqac raz i klimatyzator wyda kr6tki dzwlek "de" , co oznacza, ze syqna! 
sterowania zostal wystany do klimatyzatora. 

Uwaga: 
• Po wlaczeniu zasilania, klimatyzator wyda dzwlek, Sygnalizacja wlaczenla 11 <.!.> 11 jest ON 
(czerwony wska:lnik). Potem, rnozna obsluqiwac klimatyzator za pornoca pilota zdalnego sterowania. 

( O_p_is_fu_n_k_c_j_i_s_te_r_o_w_n_i_k_a ~) 

/ 

funkcja podswietlenia-------------_/ ~----------------- ruch zaluzjl w poziomie 

wyswietlacza ,,--- ifrf$b1!@iij{§il!·M ------- .... 
r CJ : Ustawiona temperatura :1) : Temp. wewnetrzna 1 
1, CJ 6 : Temperatura zewnetrzna J ~-------------------------------~ 

( O_p_i_s_i_k_o_n_n_a_wy_s_'w_ie_t_la_c_z_u_s_te_r_o_w_n_ik_a __ ) 

+ OBSt.UGA STEROWNIKA ZDALNEGO STEROWANIA 
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Tryb automatyczny jest standardowo ustawiony po wlaczenlu urzqdzenia. W trybie tym, temperatura 
nie jest wyswletlana. Urzqdzenie automatycznie wykonuje zmiany w trybie pracy, aby ostaqnac 
ustalona temperature w pomieszczeniu. Dia grzania wartosc poczqtkowa to 28°C, dla innych tryb6w 
pracy jest to 25°C. 

""• Tryb osuszania ¢ Tryb grzania * Tryb wentylacji 

Q Tryb automatyczny * Tryb chlodzenia 

Za kazdyrn nadsnledern tego przycisku tryb pracy bedzie wybierany, zaczynajqc ad trybu AUTO 
(automatycznego), COOL (chlodzenia), DRY (osuszania), FAN (wentylacji) i HEAT (grzania) jak 
ponizej: 

Przycisk MODE 

Funkcja X-FAN: 

Nactsnlede przycisku FAN w trybie chlodzenla (COOL) lub osuszania (DRY) przez ponad 2s powoduje 
wlaczenle funkcji samoczyszczenia, kt6ra polega na osuszeniu parownika jednostki wewnetrznej, 
Bedzie pracowal tylko wentylator jednostki wewnetrznej przez kilka minut po wylaczenlu urzqdzenia. 
Ikonka ~ bedzie wvswietlna na ekranie pilota zdalnego sterowania. 

W pozostalvch trybach pracy auto, wentylacja (FAN) lub grzanie (HEAT) funkcja ta nie jest dostepna, 
Dornyslnle po wlaczenlu zasilania, funkcja X-FAN jest wylaczona, 

Uwagi dotyczqce wvlaczenla funkcji: 
• Funkcja X-FAN jest wlaczona: jesll klimatyzator zostanie wylaczony przez naclsnlecle przycisku ON/OFF, 
wentylator jednostki wewnetrznej bedzle nadal pracowal na niskich obrotach, aby usunac resztki wilgoci 
z wymiennika jednostki wewnetrznej, W tym czasie, przytrzymanie przycisku predkosci wentylatora FAN 
przez ponad 2s, pozwoli natychmiast zatrzyrnac prace wentylatora jednostki wewnetrznej 
• Brak dzialania funkcji X-FAN: jesli klimatyzator zostanie wvlaczonv przez nadsniecie przycisku ON/OFF 
pozwoli to zatrzvrnac catkowicie prace wentylatora jednostki wewnetrznej 

Uwaga. W trybie osuszania predkosc wentylatora zawsze jest tylko niska. 

........ predkosc wysoka _ ..... predkosc zwlekszona 

Przycisk jest uzywany do ustawienia predkosci wentylatora, poczqwszy ad predkosci AUTO, niska, 
podwvzszona, srednia, zwiekszona, wysoka. Po wlaczeniu urzadzenia dornyslnie jest ustawiona 
predkosc Auto. 

[Auto__,... ... __,...~-__,...~-·__,... ........ __,... ....... =1 
... predkosc niska ..... predkosc podwyzszona ...... predkosc srednla 

Przycisk FAN 

Wcisni~cie przycisku ON/OFF powoduje wlaczenle urzqdzenia. Ponowne wdsniecie wylacza urzqdzenie. 
Tryb nocnej pracy zostanie skasowany, po wytqczeniu urzadzenia. 

Przycisk ON/OFF 

• OBSt.UGA STEROWNIKA ZDALNEGO STEROWANIA 
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~I Ikonka oznacza ruch zaluzjl w qore i w dot w jednej z piedu pozycji jak pokazano na rysunku 

Jesll ruch zaluzj zostanie zatrzymanv.pozostana one w aktualnej 
pozycji zatrzymania. 

Ten sterownik jest uniwersalny. Jesli wystany zostanie sygnat przez sterownik, to 3 ponizsze 
stany oznaczajq zrniane ustawien zaluzji, az do uzyskania maksymalnego kata odchylenia. 

~I • 'I• 'I -.-1-.,..1 
o:F + ~. +:;;1+ -71+,lj 

Przycisk ustawiania kata nawiewu powietrza qora i dot, wg. cyklicznych ustawien wg ponizszeqo: 

Przycisk ~I 

---------- .... /rv- / I I I' 

t_ -----.___] OFF ~ " ' ' 

Przycisk ustawienia ruchu zaluzj w lewo i prawo wg. ponizszeqo cyklu: 

m Przycisk ,.~ 

Przyciskiem TURBO rnozerny wtciczyc lub wytciczyc dzlalanle funkcji, gdy klimatyzator pracuje w funkcji 
chtodzenia lub grzania. Normalnie tryb turbo jest wvlaczony. Funkcja ta sluzy do szybkiego chlodzenia 
lub grzania z intensywnym nawiewem powietrza. Funkcja TURBO nie jest dostepna w trybie 
osuszania, automatycznym lub wentylacji. Automatycznie ulegnie wvlaczeniu, po zmianie trybu pracy lub 
predkosci wentylatora. 

Przycisk TURBO 

W trybie ustawienia timera TIMER ON, TIMER OFF lub zegara CLOCK , nadsnlecle przyclskow " + 11 lub 11 
- 

11 

sluzv do ustawienia czasu ( sprawdz opis przyciskow CLOCK, TIMER ON, TIMER OFF). 

Wcisni~cie przycisku " + 11 zwieksza ustawienie temperatury o 1 °C. Wcisni~cie przycisku " - 11 obniza 
ustawienie temperatury o 1 °C. Przytrzymanie przycisku " + 11 lub 11 

- 
11 przez conajmniej 2 sek. powoduje 

zrniane ustawleri szybciej. Po zakonczeniu ustawleri wska:Znik ustawionej temperatury na jednostce 
wewnetrznej odpowiednio sie zmieni. Temperatura nie rnoze bye regulowana w trybie pracy automatycznym. 

Przycisk +/- 

• OBSt.UGA STEROWNIKA ZDALNEGO STEROWANIA 
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brak n c;;=-~LJ~ 
• Po wybraniu "C1" lub bez wyswletlania z pi Iota zdalnego sterowania, wskaznik temperatury 

na wyswietlaczu sterownika pokaze ustawiona temperature nawiewu. 
•Po wybraniu "a)" z pilota zdalnego sterowania, wskaznlk temperatury na wvswletlaczu sterownika 

pokaie temperature w pomieszczeniu. 
• Po wybraniu "C) ~" z pilota zdalnego sterowania, wskaznlk temperatury na wyswietlaczu sterownika 
pokaie zewnetrzna temperature otoczenia. 

Uwaga: 
• czujnik temperatury zewnetrznej jest dostepny tylko dla niekt6rych modeli. W tym czasie, kiedy 
urzadzenie odbierze svqnal "C) ~" , to wvswletll ustawionq temperature nawiewu. 
• Po wybraniu wvswletlanla wewnetrznej lub zewnetrznej temperatury otoczenia, wskaznik temperatury 
jednostki wewnetrznej wvswletll zadana temperature i automatycznie powr6ci do wyswletlanla ustawionej 
temperatury nawiewu po 3 sekundach. 
Podczas wvswletlanla zewnetrzne] temperatury otoczenia, zakres wvswietlania wynosi 0-60 °C 
Kiedy to wykracza poza zakres, to wyswletli wartosd progowe (najmniejsza O °Ci najwleksza 60 °C). 
Wskaz6wka: Kiedy naciskasz przyciski na pokrywie sterownika, upewnij sle, ze pokrywa jest 

calkowlcle zarnknleta, 

[[!) Przycisk TEMP 
Naciskajqc ten przycisk, moina sprawdzic ustawionq temperature, temperature wewnqtrz pomieszczenia 
lub zewnetrzna temperature otoczenia na wyswletlaczu jednostki wewnetrznej, Ustawienie na 
sterowniku bezprzewodowym zmienia sie cyklicznie, jak poniiej: 

Naclsnij przycisk TIMER ON, ikonka C9 i "ON" zacznie mlqac na wvswletlaczu, Gdy w claqu 5 sekund 
wcisnlemv przycisk "+" lub "-" podczas migania ikonki, wprowadzlc moina odpowiedni czas, kaide 
nacisnlecie zwieksza lub zmniejsza ustawienia o 1 minute. Przytrzymujqc przycisk "+" lub "-" przez ponad 
2,5 sekundy moina szybciej zrnleniac wartoscl ustawiane. 
Spos6b ustawienia: podczas poczqtkowego czasu 2,5 sekundy, wartoscl cyfr zrnlenlaja sie w miejscu pola 
minut, nastepnle, gdy jest ustalona wartosc, wartoscl cyfr zmienia sle w polu dziesiatek minut, 
w przeciqgu czasu 2,5 sekundy kontynuowania ustawieri, W ciqgu 5 sekund migania ikonki, naclsnlj 
ponownie przycisk Timer, wtedy ustawienia timera beda zatwierdzone. 
Przed ustawieniem czasu wlaczenla, naleiy wczesniej ustawlc aktualny czas za pornoca funkcji CLOCK. 
Aby skasowac ustawienia TIMER ON wystarczy powt6rnie naclsnac przycisk TIMER ON. 
Nacisnij przycisk TIMER OFF w celu ustawienia czasu wylaczenla. Ustawienia czasu wylaczenla TIMER OFF 
sq analogiczne jak czasu wlaczenla TIMER ON. 

m Przycisk TIMER ON/ OFF 

Nadsnij ten przycisk, aby wejsc w tryb ustawien zegara, ikonka (9 miga na wvswietlaczu. W ciqgu 
5 sekund wartosc rnozna zmienlac, naciskajqc przycisk "+" lub "-': jesll przytrzymamy wdsnietv przycisk 
przez conajmniej 2 sekundy, w ciqgu 0,5 sekundy, wartosc na pozycji minut zostanie zwlekszona 1. 

Podczas migania, nacisnij ponownie przycisk CLOCK dla potwierdzenia, ikonka (9 bedzle stale 
wyswietlana i oznacza, ze ustawienie powiodlo sie, Po wlaczeniu zasilania dorrwslnie ustawiony jest czas 
12:00 na wyswietlaczu i ikonka (9 zostanie wyswietlona. Jesli obok pola wyswietlania czasu, 
wyswietlana jest ikonka (9 , oznacza aktualnq wartosc czasu dla ustawien zegara, w przeciwnym razie 
jest to wartosc ustawien timera. 

Przycisk CLOCK 

• OBSt.UGA STEROWNIKA ZDALNEGO STEROWANIA 
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Im Przycisk SLEEP 

Nacisnij ten przycisk, aby wvbrac tryb pracy nocnej - Sleep 1 ( (2_ ) , Sleep 2 ( <!.- ) , Sleep 3 ( ~ ) 
i ponownie, aby wybrac kasowanie trybu pracy nocnej, powtarzajac ten cykl od nowa. Po wlaczeniu 
urzadzenla tryb ten jest standardowo wvlaczonv, 

""" Nadsnij ten przycisk, status funkcji Quiet maze bye w trybie Auto Quiet ( na wvswietlaczu bedzie \I.., 
oraz symbol "Auto" ) , tryb Quiet wlaczonv ON ( na wyswletlaczu bedzie "~" ), alba tryb Quiet bedzle 
wylaczonv OFF ( wtedy nie wvswietla si~ " ~ " ) 
Funkcja Quiet ( cichej pracy) nie jest dostepna w trybie wentylacji i osuszania. 

m Przycisk QUIET 

m Przycisk WiFi 

Nacisnij przycisk "WiFi", aby wtciczyc lub wytciczyc funkcje WiFi. Gdy funkcja WiFi jest wlaczona, na ekranie 
pilota zdalnego sterowania zostanie wvswietlona ikonka "WiFi"; w stanie wvlaczonym urzadzenia, 
nacisniecie przycisk6w "MODE" i "WiFi" jednoczesnie przez ponad ls, pilot wysle kod resetowania do 
Ta funkcja jest dostepna tylko dla wybranych modeli. 

(E1 Przycisk LIGHT 

Wcisni~cie przycisku powoduje wlaczenie funkcji podswietlenia wyswietlacza. Nadsnlecie przycisku 
raz jeszcze spowoduje wylaczente funkcji. 

m Przycisk I FEEL 

Wcisni~cie przycisku wlacza funkcje I FEEL (inteligentnej kontroli temperatury) i "I FEEL" zostanie 
wvswletlone na wvswletlaczu pilota, po kazdym nacisnieclu innego przycisku funkcyjnego, co 200ms po 
wvslaniu syqnalu I FEEL, po uruchomieniu tej funkcji, pilot zdalnego sterowania bedzie wysytat odczytana 
temperature do jednostki klimatyzatora co 10 minut, dzieki wbudowanemu czujnikowi temperatury. 
Ponowne naclsniecle tego przycisku kasuje ustawienia funkcji I FEEL. 
Klimatyzator automatycznie ustawi parametry pracy zgodnie z odczytana temperature otoczenia. 
Kiedy funkcja FEEL jest wlaczona, pilota zdalnego sterowania nalezv umlesclc w miejscu, w kt6rym 
jednostka wewnetrzna klimatyzatora maze odblerac syqna! sterowania wysytany przez pilota. 

Nacisnlj ten przycisk, by aktvwowac dzialanle jonizatora plazmowego i funkcie AIR. Po pierwszym 
nacisnieciu, aktywowana jest funkcja oczyszczania powietrza AIR *. Ikonka ":0" wyswletli sie: nacisnl] ten 
przycisk drugi raz, aby wtciczyc jednoczesnie funkcje oczyszczania powietrza i jonizator plazmowy, ikonka 
";Q "oraz" ..f " wyswietli sie, 
Nacisnlede tego przycisku po raz trzeci to wvlaczenle jednoczesnie funkcji czyszczania powietrza AIR oraz 
jonizatora plazmowego, ikonki nie wyswietla sie. Nacisnlecie tego przycisku po raz czwarty to wlaczenle 
dzielania jonizatora plazmowego, ikonka" ..f" zostanie wyswietlona, 
Nadsnlecie tego przycisku ponownie, to rozpoczecie powt6rzenia powvzszvch operacji. 
UWAGA: Ta funkcja dotyczy tylko wybranych modeli urzadzen *. 

m Przycisk ~I 0 

+ OBSt.UGA STEROWNIKA ZDALNEGO STEROWANIA 
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Uwaga: 
W procedurze powyzej nastawy lub sprawdzenia, jezeli w przeclaqu 10s, nie jest wdsnletv przycisk 
ustawienia krzywej pracy nocnej, stan ustawieri zostanie automatycznie zarnknletv i sterownik 
powr6ci do wyswletlanla standardowych danych. W trybie wyswletlenla ustawlen lub procedury 
sprawdzenia naclsnl] przycisk "ON /OFF", przycisk "Mode", "Timer" lub przycisk "Sleep", z trybu 
ustawienia krzywej pracy nocnej lub statusu sprawdzenia wychodzi siE) podobnie. 

• Sleep 3- ustawienia krzywej pracy nocnej w trybie pracy nocnej zaprogramowanym przez uzvtkownlka, 
Uzytkownik aby sprawdzlc wlasne ustawienie trybu pracy nocnej, wchodzi 
w status ustawlen tryb pracy nocnej uzvtkownlka, ale zeby nie zmienic temperatury, naclsnlj przycisk 
"Turbo" bezposrednlo dla potwierdzenia. 

(4) Gdy ustawiona jest temperatura pomledzy 28-30°C, po wlaczenlu trybu pracy nocnej, temperatura 
bedzle zwiekszana o 1 °C co qodzine, a po obnizeniu o 3°C temperatura zostanie utrzymana. 

(3) Gdy ustawiona jest temperatura pomledzy 21-27°C, po wlaczeniu trybu pracy nocnej, temperatura 
bedzle obnlzana o 1 °C co qodzine, a po obnizeniu o 2°C temperatura zostanie utrzymana. 

(2) Gdy ustawiona jest temperatura pomledzy 17-20°C, po wlaczeniu trybu pracy nocnej, temperatura 
bedzie obnlzana o 1 °C co qodzine, a po obnlzeniu o 1 °C temperatura zostanie utrzymana. 

(1) Gdy ustawiona jest temperatura 16°C, po wlaczeniu trybu pracy nocnej, urzadzenle bedzie pracowac 
zgodnie z ustawlona temperature. 

W trybie grzania: 

(4) Gdy ustawiona jest temperatura 30°C, po wlaczenlu trybu pracy nocnej, temperatura po 7 godzinach 
bedzle obnlzana o 1 °C, po czym urzadzenle bedzie pracowac zgodnie z ustawlona temperature. 

(3) Gdy ustawiona jest temperatura pomledzy 28-29°C, po wlaczeniu trybu pracy nocnej, temperatura 
bedzle zwlekszana o 1 °C co qodzine, a po zwiekszeniu o 1 °C temperatura zostanie utrzymana, 
po 7 godzinach temperatura bedzie obnizana o 1 °C, po czym urzadzenle bedzie pracowac 
zgodnie z ustawlona temperature. 

(2) Gdy ustawiona jest temperatura porniedzy 24-27°C, po wlaczenlu trybu pracy nocnej, temperatura 
bedzle zwiekszana o 1 °C co qodzine, a po zwiekszenlu o 2°C temperatura zostanie utrzymana, 
po 7 godzinach temperatura bedzie obnlzana o 1 °C, po czym urzadzenle bedzie pracowac 
zgodnie z ustawlona temperature. 

(1) Gdy ustawiona jest temperatura pomledzy 16-23°C, po wlaczenlu trybu pracy nocnej, temperatura 
bedzle zwlekszana o 1 °C co qodzine, a po zwlekszenlu o 3°C temperatura zostanie utrzymana, 
po 7 godzinach temperatura bedzie obnlzana o 1 °C, po czym urzadzenie bedzie pracowac 
zgodnie z ustawlona temperature. 

W trybie chlodzenia: 

• Sleep 1 jest trybem nr 1 pracy nocnej gdy klimatyzator pracuje w trybie chlodzenta lub osuszania:po 
1 godzinie od wlaczenla funkcji pracy nocnej, temperatura wzrosnie o 1 °C , po 2 godzinach o 2°C. Potem 
urzadzenle pracuje przy tak ustawionej temperaturze. W trybie grzania: Po 1 godzinie od wlaczenla 
funkcji pracy nocnej temperatura zostanie obnizona o 1 °C, po 2 godzinach o 2°C. Potem urzadzenle 
pracuje przy tak ustawionej temperaturze. 

• Sleep 2 jest trybem pracy nocnej nr 2, wtedy klimatyzator pracuje zgodnie z nastawa fabrvczna algorytmu 
krzywej temperatury pracy nocnej. 

• OBSt.UGA STEROWNIKA ZDALNEGO STEROWANIA 
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W trybie wentylacji i automatycznym funkcja Sleep nie dziala. W trybie osuszania dziala tylko funkcja 
Sleep 1. Wybierz i ustaw rodzaj trybu usplenla, jednq z trzech dostepnvch opcji albo wylacz go. 

( Sleep - tryb nocnej pracy. ) 

Uwaga: 
• W funkcji S°C grzania predkosc wentylatora jest dornyslnie ustawiona auto i nie rnoze bye regulowana. 
• W funkcji S°C grzania , ustawiona temperatura nie rnoze bye regulowana. 
• Funkcja trybu nocnego i funkcja S°C grzania nie rnoqa dzialac jednoczesnie, Jesli funkcja S°C grzania 

zostala ustawiona wczesniej niz tryb nocny, to wcisniecie przycisku Sleep anuluje funkcje S°C grzania . 
• Przy ustawieniu F wyswietlania temperatury, pilot wyswietli funkqe "46°F" grzania. 

W trybie grzania naclsnij przyciski "CLOCK" oraz "TEMP" jednoczesnie, aby uruchornlc lub wytciczye 
funkcje S°C grzania. Gdy ta funkcja jest uruchomiona, ikonka " @ " oraz "S°C" pojawi sie na pilocie 
zdalnego sterowania, a klimatyzator zacznie utrzvrnac status funkcji grzania S0C. Ponownie nacisnij przyciski 
"CLOCK" oraz "TEMP" jednoczesnie aby wytciczye funkcje +S°C grzania . 

( Funkcja +8 °C grzania * ) 

( Funkcja oszcz~dzania energii ) 

W trybie chlodzenia nacisnij przyciski "Clock" oraz "Temp" jednoczesnie, aby uruchornic lub wytciczye 
funkcje oszczedzania energii. Gdy funkcja oszczedzania energii jest uruchomiona, symbol "SE" bedzie 
wyswletlanv na pilocie, a klimatyzator dostosuje ustawienia temperatury automatycznie, zgodnie 
z ustawieniami fabrycznymi aby uzyskac najlepszy enerqooszczedny efekt. Nacisniecie ponowne przycisku 
"Clock" oraz "Temp" jednoczesnie spowoduje wvjscie z funkcji oszczedzania energii. 

Kiedy urzadzenle jest wvlaczone, wdsniecie r6wnoczesne przycisk6w "MODE" oraz " - " pozwoli na 

na przelaczenie porniedzy °C a 0F. 

Przelaczanle rniedzy stopniami Celcjusza a Farenheita 

Nacisnij "+" i "-" jednoczesnie, aby wtciczye lub wytciczye funkcje blokady rodzicielskiej. Kiedy funkcja 

blokady rodzicielskiej jest wlaczona, ikonka "Iii" jest wvswletlana na pilocie zdalnego sterowania. Jesli 

spr6bujesz naciskac przyciski sterownika , ikonka "Iii" mignie trzy razy, nie wysytajcic sygnatu do 
urzadzenia, 

(~_B_lo_k_a_da_k_la_w_ia_t_ur_y ) 

Po wybraniu automatycznego trybu pracy, ustawienie temperatury nie bedzle wyswletlane na 
wyswletlaczu LCD, urzadzenle bedzle dzlalac w zaleznoscl od temperatury w pomieszczeniu, 
automatycznie, aby wybrac odpowlednla rnetode dzlalanla i uzvskac ustawlona temperature. 

( r_r_y_b_a_u_to_m_a_ty_cz_n_y ) 

+ OBSt.UGA STEROWNIKA ZDALNEGO STEROWANIA 
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2. W trybie ruchu zaluzj w lewo i w prawo, gdy status zostanie przelaczony z wytciczonego na /"m- , 
naclsnlj ten przycisk ponownie przez conajmniej 2 sekundy, /~ status zmieni ste od razu na wytciczony; 
jesli naclsniesz ten przycisk ponownie w cicigu 2 s, zmiana statusu ruchu zaluzjl w lewo i w prawo bedzle 
rownlez zalezec od sekwencji rotacji okreslonej powyzej, 

(o ruchu i:aluzji nawiewu w lewo i w prawo) 

1. Nacisnlj i przytrzymaj przycisk ruchu zaluzj w lewo i w prawo przez wlecej nlz 2 sekundy, a w jednostce 
wewnetrznej rozpocznie sle ruch zaluzj nawiewu powietrza od lewej do prawej, a nastepnle zwolnij 
przycisk, zaluzja w jednostce wewnetrznej przestanie sle obracac i obecne polozenle zaiuzjl nawiewu 

zostanie zachowane w blezacej pozycji. 

( O ruchu i:aluzji nawiewu w g6r~ i w do~) 
1. Nadsnlj i przytrzymaj przycisk ruchu zaluz] w g6r~ i w dol przez wiecej niz 2 sekundy, a w jednostce 

wewnetrznej rozpocznie sle ruch zaluzj nawiewu powietrza od gory do dolu, a nastepnle zwolnij 
przycisk, zaluzja w jednostce wewnetrznej przestanie sie obracac, a obecna pozycja zaluzj nawiewu 
zostanie zachowana w biezacej pozycji. 

2. W trybie ruchu zaluzj w g6r~ i w dol, gdy status zostanie przelaczony z wytciczonego na ~I, nacisnlj 
ten przycisk ponownie przez conajmniej 2 sekundy, ~I status zmieni sle od razu na wvlaczony; jesli 
naclsniesz ten przycisk ponownie w cicigu 2 s, zmiana statusu ruchu zaluz] w g6r~ i w do! bedzie 

rowrnez zalezec od sekwencji rotacji okreslonej powvzej, 

Po wybraniu funkcji cichej funkcji: 
1. W trybie chlodzenla: wentylator jednostki wewnetrznej pracuje z 4-stopniowci predkoscla, Po 10 

minutach lub kiedy temperatura w pomieszczeniu jest s 28 °C, wentylator jednostki wewnetrznej 
bedzle dzlala] z pornlnledern 2 predkosd nawiewu lub w trybie cichej pracy wedtug por6wnania mledzy 
temperature w pomieszczeniu a nastawlona temperature nawiewu. 

2. W trybie grzania: wentylator jednostki wewnetrznej pracuje w trybie 3-stopniowym lub cichym wedtug 
do por6wnania rnledzy temperature otoczenia a temperature zadana, 

3. W trybie osuszania, wentylacji: wentylator jednostki wewnetrznej pracuje w trybie cichej pracy. 
4. W trybie automatycznym: wentylator jednostki wewnetrznej pracuje w trybie auto cichej pracy zgodnie 

z aktualnym trybem pracy takim jak: chrodzenle, grzanie lub wentylacji. 

(~~F_u_nk_c_ja_Q~ui_e_t_-c_ic_h_~_·p_r_a_cy~ __ ) 

• OBSt.UGA STEROWNIKA ZDALNEGO STEROWANIA 
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1. Wcisnij przycisk SLEEP, aby ustawic tryb nocnej pracy. 
2. Wcisnij przycisk TIMER ON dla ustawienia op6:Znionego czasu 

wlaczerua lub TIMER OFF dla czasu wyfqczenia klimatyzatora. 
3. Wcisnij przycisk LIGHT, do podswletlenia panelu sterowania. 

lub wyfqczenia tej funkcji ( ta funkcja nie jest dostepna 
dla wszystkich modeli) 

4. Nadsnlj przycisk TURBO dla wlaczenla lub wylaczenla funkcji 
intensywnego chlodzenla lub grzania polaczoneqo ze 
zwlekszonyrn nawiewem powietrza do pomieszczenia. 

0 
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(-~~~O~p_tj_o_n_a_ln_e_u_s_ta_w~ie_n_ia~st_e_ro_w_n_i_k_a~~~~) 

0 

1. Po wlaczenlu urzqdzenia do zasilania naclsnlj przycisk ON/OFF, 
klimatyzator uruchomi SiE:: (Uwaga: Po wyfqczeniu urzqdzenia 
zaluzje nawiewu powietrza Sq zamykane automatycznie). 

2. Wcisnij przycisk MODE, aby wybrac zadany tryb pracy np. 
chfodzenie lub grzanie. 

3. Wcisnij przycisk + lub - aby ustawlc wymaganq temperature 
w pomieszczeniu ( nie dotyczy trybu AUTO ) 

4. Naclsnlj przycisk FAN, aby ustawlc predkosc nawiewanego 
powietrza. Mozliwy jest wyb6r: auto, niska, podwvzszona, 
srednla, zwlekszona i wysoka. 

5. Naclsnlj %1 lub ... ~ aby wybrac ustawienia ruchu zaluzji, 

(-~~~_S_t_an_d_a_r_d_o_w_e_u_s_ta_w~ie_n_ia~st_e_ro_w_n_i_k_a~~~) 

• OBSt.UGA STEROWNIKA ZDALNEGO STEROWANIA 
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6. OSTRZEZENIE: Uiyj izolowanego przedmiotu, aby naclsnac przycisk pomocniczy 

panel przycisk 
pomocniczy 

Kiedy dojdzie do uszkodzenia lub zgubienia sterownika bezprzewodowego moiliwe jest 
reczne wlaczenle / wvlaczenle klimatyzatora. Klimatyzator bedzle dzlalac tylko w trybie 
automatycznym, zmiana predkoscl wentylatora i temperatury nie bedzie moiliwa. 

Aby recznie uruchornlc klimatyzator naleiy otworzvc panel przedni jednostki wewnetrznej 
i naclsnac przycisk pomocniczy reczneqo wlaczenla. 

(-~~~~~-T_ry~b_aw~ary_J_·n_y~~~~~~-) 

e Przy wymianie baterii nie uiywaj jednoczesnie starych i nowych baterii, 
w przeciwnym razie istnieje ryzyko niewlasciwej pracy sterownika. 

e Jesll sterownik nie bedzle uiywany przez dluzszy czas, naleiy wyjqc 
z niego baterie, aby nie dopusclc do wycieku elektrolitu i do moiliwego 
w zwiqzku z tym uszkodzenia sterownika. 

e Nie powinno przekraczac sle max. odlegtosci dzlalania sterownika - do 8 m. 
e Sterownik powinien bye w odleqloscl min. 1 m od sprzetu RlV. 

e Jesli sterownik nie pracuje normalnie, prosze wyjqc baterie, odczekac okolo 
30 sekund, wlozvc je ponownie i sprobowac, Jeieli to nie pornoqlo naleiy 
wyrnienlc baterie na nowe. 

klapka oslonowa 

baterie 

~ 

-, 

nadajnik sygnalu 

I 
II II 

t.Naclsnl] z tvlu sterownika w oznaczonym miejscu ;., 
jak pokazano na rysunku, a nastepnle przesuri klapke 
pod ktora zainstalowane Sq baterie, wzdluz kierunku 
strzalki, 

2. Wymien dwie baterie (typu AAA 1.SV), upewnij sie, 
ze polaryzacje "+" i "-"sq prawldlowe i zgodne 
z oznaczeniami. 

3. Zamontuj z powrotem klapke oslonowa baterii. 

(~~~~~~W~y_m_i_a_n_a_b_a_t_e_r_ii_w~s_t_e_r_o_w_n_i_k_u~~~~-) 

+ OBStUGA STEROWNIKA ZDALNEGO STEROWANIA 
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Wt6z filtr powietrza. 
Wf6z na miejsce filtr powietrza i zamknij panel 
przedni zgodnie z kierunkiem strzalek, az do us~sze~] 

2 Wyci(lgnij filtr powietrza. 
Pociqgnij w dol filtr powietrza 
aby go wysunac. 

Wyczysc filtr powietrza. 
• Wyczysc filtr odkurzaczem alba przemyj 

biezaca woda. 

• Jesli filtr jest bardzo brudny uzy] ciepfej 
wody (ponizej 45 °C), a nastepnie osusz 
w zacienionym miejscu. 

Otw6rz przedni panel. 
Unies przedni panel i pociqgnij go za 
konce zgodnie z kierunkiem strzalek, 
jak na rysunku ponizej 

G 

• Filtr powietrza powinien bye czyszczony co 3 miesiace. W zaleznosci od warunk6w otoczenia 
w jakich pracuje klimatyzator, czestotliwosc czyszczenia filtra powietrza nalezy zwiekszyc, 

• Przy wyciqganiu i wkfadaniu filtra uwazaj, aby nie skaleczyc palc6w o ostre krawedzie aluminiowych 
lameli parownika jedn. wewnetrznej, 

• Nie uzywaj otwartego ognia lub suszarki do osuszenia filtra, qdyz istnieje ryzyko deformacji ksztattu. 

~~~~~C~zy_s_z_c_z_e_n_i_e_f_il_tr_a_p_o_w~ie_t_rz_a~~~~~) 

• tatwopalne ciecze ( np. rozpuszczalnik czy benzyna) rnoqa doprowadzic do uszkodzenia 
klimatyzatora. (Uzywa] tylko rniekkich i suchych szmatek do czyszczenia jednostki, lub lekko 
zwllzonvch woda z dodatkiem fagodnego detergentu. 

• Zawsze sprawdz czy przed czyszczeniem klimatyzatora zasilanie jest wylaczone. W przeciwnym 
razie maze dojsc do porazenia pradern, 

• Wilgoc maze spowodowac porazenie pradern, Nigdy nie spryskuj woda klimatyzatora podczas jego 
czyszczenia. 

& [ Uwaga J-----~ 
• KONSERWACJA 
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1. Wiele rnaterlalow do pakowania to rnaterlalv nadajace sie do recyklingu. Prosze wrzucac je 
do odpowiedniego pojemnika oznaczonego dla recyklingu. 

2. Jesll chcesz zutyllzowac stary klimatyzator, skontaktuj sie z lokalnym sprzedawca lub 
centrum serwisowym w celu zasieqniecla konsultacji dotvczace] prawldlowej metody utylizacji 
zuzyteqo sprzetu, 

Uwaga dotvczaca odzyskiwania surowc6w wt6rnych 

CD Odlacz zasilanie klimatyzatora. 
@ Wyczysc filtr powietrza i obudowe jednostki zewnetrznej i wewnetrznej, 

® Wyczysc jednostke zewnetrzna z kurzu i innych zabrudzeri. 

@ W razie potrzeby zabezpiecz obudowe jednostki zewnetrznej przed korozja, wplywern 
deszczu, kurzu. 

CD Sprawdz czy wlot/wylot powietrza z jednostek zewnetrznej i wewnetrznej nie 
jest zablokowany. 

@ Sprawdz czy urzadzenie jest prawidlowo uziemione. 

® Sprawdz czy baterie sterownika bezprzewodowego sci sprawne. 

@ Sprawdz czy obudowa jednostki zewnetrznej nie jest uszkodzona. W przypadku uszkodzen 
nlezwlocznle skontaktuj sie z autoryzowanym serwisem. 

(~~~~-C~zy~s_z_c_z_e_n_ie~i_k_o_n_s_e_rw~a_c~j_a~~~~~) 

• KONSERWACJA 
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To dzwlek element6w plastikowych panela lub 
innych czeso spowodowany zmianami 
temperatury. 

Stychac ciche trzaski kiedy klimatyzator jest 
wtqczany i wytqczany. 

To moze sie zdarzyc kiedy temperatura 
i wilqotnosc sq wysokie. 
Jest to spowodowane szybkim ochladzanlern 

sle powietrza. Po kr6tkim czasie para zniknie, 
a temperatura i wilqotnosc sle obnlza, 

Czasami z klimatyzatora wydobywa si~ oblok 
pary wodnej podczas pracy w trybie 
chlodzenla, 

Kiedy klimatyzator jest uruchomiony lub gdy 
zalacza sie sprezarka lub wytqcza po 
wvlaczenlu klimatyzatora rnozesz slvszec taki 
dzwlek, Jest to spowodowane odqlosarni 
przeptywajqcego czynnika chtodniczego. 
Tonie jest oznaka awarii. 

Stychac "szum wody" kiedy klimatyzator jest 
uruchomiony. 

Klimatyzator samoczynnie nie rnoze wvdalac 
nieprzyjemnych zapach6w. Moze to bye 
spowodowane jego zabrudzeniem. 
Rozwiqzanie: Wyczysc filtr powietrza. Jesli to 
nie przyniesie skutku klimatyzator musi zostac 
dokladnle oczyszczony. W tym celu skontaktuj 
sle z autoryzowanym serwisem klimatyzacji. 

Klimatyzator wydaje nieprzyjemny zapach 
podczas uruchamiania. 

Aby chronic klimatyzator przed zbyt czestym 
restartowaniem mikroprocesor kontroluje 
zalaczenle poprzez trzyminutowe opoznienle 
przed kolejnym uruchomieniem urzqdzenia. 

Klimatyzator nie uruchamia sle natychmiast 
po zrestartowaniu. 

MOZLIWE PRZYCZYNY PROBLEM 

Nigdy samodzielnie nie naprawiaj klimatyzatora. Nieprawidtowa naprawa maze 
spowodowac porazenie pradern, zawsze kontaktuj sie z autoryzowanym serwisem GREE. 

~[uwAGA J------~ 
• ROZWH\ZYWANIE PROBLEMOW 
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Skropliny mogq pojawlc sle w trybie grzania 
na skraplaczu jednostki zewnetrznej, 

Skropliny wyptywajq w trybie odszraniania 
skraplacza jednostki zewnetrznej, 

Wada wycieka z jednostki zewnetrznej. 

Wilgotnosc powietrza jest bardzo duza, 
Nastapll wyciek z odplvwu skroplin. 
Rura skroplin jest osadzona zbyt luzno, 
W trybie chlodzenla woda maze 
kondensowac sle na rurze chlodnlczej, 

Wada wycieka z jednostki wewnetrzne], 

Sprawdz stan baterii. Jesll sq wytadowane 
wvrnlen na nowe. 

Czy pilot zdalnego sterowania nie jest 
uszkodzony? 

Pilot zdalnego sterowania nle dzlala, 
c.d. 

Pilot zdalnego sterowania czasami nie maze 
wvkonac jakiejs operacji z powodu np. 
zakloceri, Aby go zrestartowac wylqcz/ 
wlacz zasilanie klimatyzatora. 
Czy sygnat pilota nie jest blokowany? 
Max. odleqlosc zasiequ pilota to Sm. 

Pilot zdalnego sterowania nie dzlala, 

Czy drzwi i okna sq zarnkniete? 
Czy przeplvw powietrza nie jest ustawiony 
na "niska predkosc" ? 
Czy w pokoju nie ma innego fr6dfa ciepla? 

Wydajnosc chfodzenia (grzania) jest 
niewystarczajqca 
c.d. 

Czy ustawienia temperatury Sq 
prawidfowe? 
Czy wlot/wylot powietrza nie jest zatkany? 

Czy filtr powietrza nie jest zabrudzony? 

Wydajnosc chfodzenia (grzania) jest 
niewystarczajqca 

Czy zasilanie jest podlaczone? 
Czy zadzlalal bezpiecznik obwodu? 
Czy naplede nie jest zbyt niskie lub 
wysokie? 
Czy wtyczka zasilania jest podlaczona? 
Czy funkcja timera zostala wlasclwle 
ustawiona? 

Klimatyzator nie dzlala 

MOZLIWE PRZYCZYNY PROBLEM 

IL 

• ROZWH\ZYWANIE PROBLEMOW 
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Powodem dzwieku jest uruchamianie sie 
wentylatora lub sprezarki, 
Klimatyzator maze wvdawac dzwieki, kiedy 
pracuje w trybie chlodzenla i kiedy jest 
wylaczany, Jest to spowodowane przeplvwern 
freonu w instalacji chlodniczej, 

Jednostka wewnetrzna wydaje dziwne dzwlekl, 

Kiedy klimatyzator jest uruchomiony, 
a wllqotnosc w pomieszczeniu jest bardzo 
duza, wllqoc maze kondensowac na wylocie 
powietrza. 

Na wylocie powietrza z klimatyzatora 
pojawia sle wilgoc. 

W trybie osuszania wentylator maze sle 
zatrzvrnac, aby ochronlc parownik przed 
wykraplaniem wody i wzrostowi temperatury. 

Powietrze nie wydostaje sle z klimatyzatora. 
c.d. 

W trybie grzania, kiedy na zewnatrz jest niska 
temperatura i duza wllqotnosc, skraplacz 
jedn. zewn. maze ulec oszronieniu. Wtedy 
uruchomi sie; automatycznie tryb odszraniania. 
Jedn. wewn. przestanie nawlewac powietrze 
przez okolo 3-10 min. W czasie odszraniania 
woda lub para wodna maze pojawlc sle na 
powierzchni skraplacza. 

Powietrze nie wydostaje sle z klimatyzatora. 
c.d. 

W trybie grzania,gdy temperatura na 
parowniku jest zbyt niska.jedn. wewn. 
nie pracuje przez okolo 2 min, aby zapobiec 
nawiewowi zimnego powietrza. 

Powietrze nie wydostaje sie z klimatyzatora. 

MOZLIWE PRZYCZYNY PROBLEM 

• ROZWH\ZYWANIE PROBLEMOW 
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Uwaga: Nie wolno samodzielnie naprawiac, rnontowac lub demontowac klimatyzatora. Jesli klimatyzator 
bedzie pracowal w sytuacjach wymienionych w powyzszej tabelce , maze to spowodowac 
powazne uszkodzenie urzadzenia, porazenie pradern lub zaqrozenie pozarern. 
Skontaktuj sie niezwtocznie z autoryzowanym serwisem klimatyzacji w celu uzyskania pomocy. 

Wytctcz klimatyzator i odtctcz natychmiast zasilanie, [esli: 
• Dochodzi do przegrzewania sie przewodu zasilania lub zostal on uszkodzony. 
• Bezpiecznik na zasilaniu elektrycznym czesto wytqcza sle, 
• Klimatyzator wytwarza przenikliwy dzwlek podczas pracy. 

• Klimatyzator wydziela zapach spalenizny podczas pracy. 
• Jest wyciek wody z jednostki wewnetrznej, 

A UWAGA 

Niezwlocznie zatrzymaj urzadzenie, odlctcz zasilanie i skontaktuj sle 
z serwisem klimatyzacji w nastepujacych przypadkach : 

Uwaga: W przypadku wystqpienia innych kod6w bledow, prosimy o kontakt z serwisem klimatyzacji. 

Skontaktuj sle z autoryzowanym serwisem klimatyzacji. C5/FO/F 1 /F2 

Moina je wyeliminowac poprzez zrestartowanie zasilania urzqdzenia. 
Jesll nie, skontaktuj sle z autoryzowanym serwisem klimatyzacji. 

E5/E6/E8/ 
E1/H3/H6 

Rozwiqzywanie problernow Kody bledow 

I ¢ * ES (!> ,•, mill l wvswletlacz 
~~~~~~--+-i~~~~~~~~~~dn.wewn. 

kod bledu 

Przedstawiony schematycznie 
wyswietlacz jedn. wewn. jest tylko 

przyktadem. Prosze sprawdzic wyglqd 
swojego produktu i aktualnych 
wska2:nik6w oraz ich polozenia, 

• Gdy stan klimatyzatora jest nieprawidtowy, wskaznlk temperatury jednostki wewnetrznej bedzle 
wvswietla! odpowiedni kod bledu. Prosimy zapoznac sie z ponizszyrni przvkladarni kod6w bledow: 

(~~-K_o_d_y_b_l~_d_6_w~~~--) 

ROZWH\ZYWANIE PROBLEMOW • 
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• Sprawdz, czy znak ostrzegawczy na tabliczce znamionowej urzadzenia jest w dobrym stanie. 
- Wymien nieczytelny lub uszkodzony znak ostrzegawczy 

( Lutowanie ) 

• Jesli serwisant w trakcie procesu konserwowania lub naprawy urzadzenia musi wvkonac ciede lub 
lutowanie rur czynnika chlodniczeqo, nalezy wvkonac nastepujace kroki: 

• Sprawdz, czy w strefie konserwacji nie znajduje sie zrodlo otwartego ognia lub potencjalne zrodlo ognia. 
- W strefie konserwacji zabronione jest uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych 
czynnik6w (np. iskrzenie, stosowanie materialow Iatwopalnvch do czyszczenia) rnoqacvch zainicjowae 

pozar: i nalezy powiesic tabllczke ostrzeqawcza "nie palic" 

• Sprawdz, czy strefa konserwacji jest dobrze wentylowana. 
- Podczas prac konserwacyjnych nalezy zachowac stala wentylacje, 

• Sprawdz, czy strefa konserwacji lub powierzchnia pomieszczenia spelnla wymagania napisane na 
tabliczce znamionowej. 
- Dopuszcza sie prace serwisowe tylko w pomieszczeniach, kt6re spelniaja wymagania 

ilosc naladowanla 
minimalna czynnika (kg) 
powierz- lokalizacja 
-chnia P.~ odrogowa 
pomle- 
-szczenia rnontaz okienny 

( rn-) 
lokalizacja na sdanle 6 

rnontaz sufitowy 4 

( Uwagi dotvczace serwisu ) 

• Wszyscy pracownicy, kt6rzy zajmuja ste lnstalaqa kontrola szczelnoscl i serwisowaniem urzadzeri 
klimatyzacyjnych, powinni posladac wazny certyfikat F-gazowy, kt6rego wyrnaqaja przepisy zawarte 
w Polskiej Ustawie o substancjach kontrolowanych i gazach fluorowanych z 15 maja 2015 roku. 
Dotyczy to urzadzeri chlodnlczvch napelnlonvch substancjami kontrolowanymi (HCFC) i gazami 
fluorowanymi (HFC). Certyfikat taki jest wydawany imiennie, rejestr wydanych certyfikat6w jest 
dostepny w internecie, na stronie https://www.udt.gov.pl 

• Urzcidzenia mozna naprawiae tylko metodami sugerowanymi przez Producenta sprzetu 

( Uwagi dotyczilce instalacji) 

• Klimatyzator nie rnoze bye uzywany w pomieszczeniu, w kt6rym narazony jest na dzlalanle otwartego 
:Zr6dta ognia (np. kominek, przeplvwowy ( gazowy) podgrzewacz wody, gazowy ogrzewacz 
powietrza itp. ) 

• Nie wolno dopusclc do przewiercenia otworu ani podqrzewac plomlenlem palnika rur polaczenlowvch. 
• Klimatyzator musi bye zainstalowany w pomieszczeniu, kt6re jest wleksze nlz minimalna wymagana 

powierzchnia pomieszczenia. Minimalna powierzchnia jest podana na tabliczce znamionowej jednostki 
zewnetrznej klimatyzatora lub w tabeli a ponlzej, 

• Test szczelnosci instalacji chlodnlczej jest wymagany po zakonczeniu rnontazu, 

tabela a - Minimalna powierzchnia pomieszczenia ( m 2) 

Wymogi kwalifikacji dla personelu zajmujC1cego sle lnstalacja i konserwacia 

• ZASADY BEZPIECZNEGO POSTE;POWANIA Z CZYNNIKIEM R32 
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Wskaz6wki dotycz(lce bezpieczenstwa podczas transportu i skladowania 

• Przed przystqpieniem do rozladunku i otwarcia pojemnika z czynnikiem R32 nalezy uzyc detektora gazu 
palnego. 

• Nie uzywac otartego ir6dta ognia w poblizu, takze palenie jest zabronione. 
• Wszystkie czvnnosci powinny bye zgodne z lokalnymi przepisami branzowyrnl i zgodne z prawem. 

( Napelnian!e czynnikiem ch!odniczym ) 

• Uzyj specjalnych urzadzeri i narzedzi do napelntanla czynnikiem chlodniczyrn przeznaczonych dla R32. 
Upewnij sie, ze rozne rodzaje czynnik6w chlodniczych nie beda zmieszane ze soba, 

Zbiornik czynnika chtodniczego powinien bye ustawiony pionowo w czasie napelntanla. 
• Przyklej etvklete dotyczqca ilosci czynnika w systemie po zakoriczeniu napelnlanla. 
• Ilosc czynnika chlodniczeqo uzupetnianego w systemie powinna bye zgodna z wytycznymi Producenta. 
• Po zakoriczeniu napelnlanla, przed uruchomieniem testu dzialania klimatyzatora nalezy zastosowac 
• procedure wykrywania wyciek6w w instalacji; w przypadku wykrycia wycieku nalezy usunac nieszczelnosc 

i powrodc do czvnnosd napelnlanla. 

• Czynnik chlodniczy nalezy nastepnle przetoczyc do specjalnej butli, przeznaczonej do przechowywania 
czynnika pochodzqcego z odzysku. 

• Upewnij sle, ze w poblizu wylotu pompy prozniowej nie ma otwartego ir6dta plomienia i pomieszczenie 
jest dobrze wentylowane. 

a. Wytqcz urzadzenie i odlacz zrodlo zasilania elektrycznego. 
b. Wypompuj czynnik chtodnlczv za pornoca stacji odzysku z ukladu chfodniczeqo, 
c. Uzyskaj proznie w ukladzie chlodnlczvrn. 
d. Przedmuchaj tnstalaqe azotem. 
e. Wykonaj operacje ciecia lub lutowania. 
f. Powroc do miejsca serwisowania po lutowaniu. 

• ZASADY BEZPIECZNEGO POSTE;POWANIA Z CZYNNIKIEM R32 
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• Uzyj okreslonvch w specyfikacji technicznej tvpow przewodow elektrycznych do polaczeri pomledzy 
jednostkami wewnetrza i zewnetrzna. Maeno zacisnij koncowkl przewodow do gniazd zaciskow tak, 
aby nie rnlalv naprezeri zewnetrznvch. 
Przewody elektryczne o niewystarczajqcych parametrach, bledne polaczenla przewodow i niepewne 
polaczenla na zaciskach kablowych mogq spowodowac porazenie pradern lub pozar, 

• Nie uzywa] przedluzaczy do polaczen elektrycznych. Jesll przewod elektryczny nie jest wystarczajqco 
dluqi, nalezv zmienic go na odpowiedni przewod elektryczny. Slabe styki na polaczenlach mogq 
prowadzic do porazenia pradern lub pozaru, 

• Zabrania sie instalowania urzadzenia w miejscu, w ktorym rnoze dojse do wycieku zracvch substancji lub 
tatwopalnego gazu. Jesll nastapl wyciek gazu wokol urzqdzenia, rnoze to spowodowac eksplozje i inne 
wypadki, co rnoze spowodowac szkody materialne i uszkodzenie clala. 

• Podczas instalowania urzqdzenia upewnij sle, ze rury chlodnlcze sq prawtdlowo podlaczone przed 
uruchomieniem sprezarkl, Jesli sprezarka zostanie uruchomiona, gdy zawor odcinajqcy jest otwarty, 
a rura laczaca nie jest jeszcze podlaczona, powietrze zostanie zasysane i spowoduje wzrost clsnlenla 
lub uszkodzenie sprezarki, co rnoze spowodowac szkody materialne i uszkodzenie dala, 

• Podczas odzyskiwania czynnika chtodniczego upewnij sie, ze zawor cieczowy i gazowy zostana catkowicie 
zarnknlete po zakonczeniu, a przed dernontazern jednostki rury przvlaczenlowe chlodnkze beda 
odlaczone, Jesli sprezarka zostanie uruchomiona, gdy zawor odcinajqcy jest otwarty, a rura laczaca nie 
jest jeszcze podlaczona, powietrze zostanie zasysane i spowoduje wzrost clsnlenla lub uszkodzenie 
sprezarki, co rnoze spowodowac szkody materialne i uszkodzenie dala. 

• Kiedy czynnik chtodniczy musi bye odzyskany podczas przenoszenia lub naprawy urzqdzenia, upewnij sle, 
ze urzadzenle pracuje w trybie chlodzenla. Nastepnie calkowide zamknij zawor po stronie wysokiego 
dsruenla (zawor cieczowy). Okolo 30-40 sekund pozniej, calkowlcle zamknij zawor po stronie niskiego 
dsnlenta (zawor gazowy), natychmiast zatrzymaj dzialanie urzqdzenia i odlacz zasilanie. Nalezv parnletac, 
ze czas odzysku czynnika chtodniczego nie powinien przekraczac 1 minuty. Jesll odzysk czynnika 
chtodniczego trwa zbyt dtugo, powietrze rnoze bye zasysane i spowodowac wzrost clsnlenla lub 
uszkodzenie sprezarki, powodujqc szkody. 

• Podczas instalowania lub przenoszenia urzqdzenia nie wolno doladowvwac czynnika chtodniczego, ktorv 
nie jest zgodny z tym na tabliczce znamionowej lub niepewnej jakoscl czynnika chtodniczego. 
W przeciwnym razie rnoze to spowodowac nleprawldlowa prace urzqdzenia, usterki mechaniczne, 
brak ostaqnlecta zalozonvch pararnetrow chtodzenia/grzania. 

~ Uwaga 

• Podczas instalowania lub przenoszenia urzqdzenia, nalezy zapewnic, aby instalacja czynnika chtodniczego 
bvla wolna od powietrza lub substancji innych nlz okreslony czynnik chtodniczy. Obecnosc powietrza 
lub innych obcych substancji w obwodzie czynnika chtodniczego powoduje wystqpienie wzrostu clsnlenla 
w ukladzle lub zniszczenie sprezarkl, co rnoze spowodowac szkody materialne i powazne uszkodzenie 
dala. 

Aby zapewnlc bezpleczenstwo, nalezy pamletac o nastepujacych srodkach ostroznosci 

Srodki ostroznoscl dotvczace instalowania i przenoszenia urzadzenia 

• UWAGI 0 MONTAZU 



28 

Klimatvzator Bezoiecznik 
GWH09YC-K6DN 10A GWH 12YC-K6DN 

GWH18YD-K6DN 16A 

GWH24YE-K6DN 25A 

1. Upewnij sie, ze przew6d uziemiajqcy bedzie prawidtowo podtaczonv do szyny uziemiajqcej 
w budynku. 

2. Potqczenie powinno bye wykonane w spos6b pewny, a jego rozlaczenie rnoze nastapic tylko 
z ui:yciem narzedzi, 

3. Elementy rozlaczalne powinny bye laczone z gt6wnym zaciskiem (szynq) uziemiajqcym w spos6b 
umoi:liwiajqcy pomiar rezystancji uziemienia. 

4. Przekr6j kai:dego przewodu ochronnego powinien wytrzymywae spodziewany prad zwarciowy. 
5. Upewnij sie, ze sq zastosowane wlasclwe parametry zabezpteczen w instalacji zasilania 

elektrycznego. 
6. Nalei:y stosowac wytqczniki ochronne r6i:nicowoprqdowe oraz zabezpieczenia nadprqdowe. 
7. Nie sq dopuszczone do stosowania jako przewody ochronne lub jako przewody ochronne 

wyr6wnawcze nastepujace metalowe elementy: 
- rury wodociqgowe, 
- rury zawierajqce Iatwopalne gazy lub ptyny, 
- czescl konstrukcyjne narai:one na naprezenia mechaniczne w czasie normalnej pracy, 
- qletkle lub sztywne metalowe kanalv, 
- qletkle czescl metalowe, korytka i drabinki instalacyjne. 

8. Przew6d uziemiajqcy jest zwykle oznaczany jako zolto-zlelonv i nie powinien bye ui:ywany do 
innych cel6w. 

( W_y_m_a_g_a_n_ia_d_o_ty_c_z_ct_c_e_u_z_ie_m_ie_n_i_a_u_r_z_ct_d_z_e_n_ia_~) 

1. Nie powinno sie podlaczac innych urzadzen elektrycznych do obwodu klimatyzatora. 
2. Po szczeg6towe wytyczne dotyczqce warunk6w technicznych wykonania instalacji zasilania 

klimatyzacji zgtos si~ w razie potrzeby do wykwalifikowanego elektryka. 
3. Aktualne dane techniczne znajdujq si~ na tabliczce znamionowej urzqdzenia. 
4. Upewnij sle, ze okablowanie jednostki bedzie wykonane przez elektryka zgodnie 

z obowiqzujqcymi normami i przepisami a takze niniejszq instrukcjq. 
5. Przekr6j przewodu zasilania elektrycznego musi bye zgodny ze specyfikacjq technicznq. 
6. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania nalei:y go wymienic w calosci na nowy. 
7. Wszystkie materiaty do montai:u instalacji elektrycznej rnusza bye zgodne z normami 

i postadac odpowiednie certyfikaty. 
8. Wszystkie polaczenia elektryczne rnusza bye zgodne ze schematem okablowania znajdujqcym 

sie na wewnetrznej obudowie pokrywy jednostki zewnetrznej, 
9. Odleqlosc miedzy stykami i:yt przewod6w podlaczonvch do jednostki musi bye conajmniej 3mm. 

10. Ui:ywanie uszkodzonego przewodu zasilania jest niebezpieczne, grozi poi:arem lub porai:eniem 
pradem, 

11. Niepoprawne podleczenle rnoze spowodowac ryzyko uszkodzenia urzqdzenia. 

( s_'r_o_d_k_i_o_s_tr_o_z_n_o_s_c_i ~) 

• UWAGI 0 MONTAZU 
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SCHEMAT I WYMIARY MONTAZOWE 

Co najmniej lScm 

odleg~osc od sclanv 

1 
'(i)' 
·c: 
E _ _,---i---1 

odl g~osc do~ I 

( W_y_m_i_a_ry_m_o_n_t_a_z_o_w_e_je_d_n_._w_e_w_n_~_t_r_zn_e_~_· -~) 

• MONTAZ JEDNOSTKI WEWN~TRZNEJ 
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1 Poziomnica 2 Srubokret 3 Wiertarka udarowa 

4 WierUo koronowe 5 Kielichown ica 6 Klucz dynamometryczny 

7 Klucz plaskl 8 Obcinak do rur 9 Detektor wycieku 

10 Pompa prozniowa 11 Manometry 12 Miernik uniwersalny 

13 Imbusowy klucz szesciokatnv I 14 Tasma pomiarowa 

(~~~~~N~a_rz_~_d_z_ia~p_o_t_rz_e_b_n_e~d_o_m~o_n_ta_z_u~~~~~) 

1. Wlot i wylot powietrza nie maze bye zaslonletv 
2. Wyb6r miejsca rnontazu powinien uwzqledniac 

latwe polaczenle z jednostkq zewnetrzna, 
3. Lokalizacja powinna uwzqlednlac dogodne miejsce 

odprowadzenmia skroplin. 
4. Nalezv unikac miejsc do montazu, gdzie sq fr6dta 

clepla, wysokiej wilqotnosci, latwopalnvch gaz6w. 
5. Miejsce rnontazu powinno utrzvrnac jednostke 

i nie przenoslc wibracji. 
6. Upewnij sle, ze warunki rnontazu Sq zgodne z 
zaleceniami podanymi przez producenta. 
7. Upewnij sle, ze pozostalo miejsce dla obsluqi 

i serwisu klimatyzatora. 
8. Miejsce rnontazu powinno bye oddalone co najmniej 

lm od urzadzeri elektrycznych tj. TV,sprz~t audio itp. 
9. Miejsce rnontazu powinno zapewnlac tatwy dostep 

do czyszczenia filtra powietrza. 
10. Nie umieszczaj urzadzen w pomieszczeniach 

takich jak: suszarnie, laznie, prysznice lub baseny, 
11. Minimalna wvsokosc rnontazu jednostki to 250cm 

od poziomu podloql. 

Miejsce rnontazu powinno spelnlac nastepujqce 
warunki: 
1. Gdzie warunki beda optymalne i zgodne z 

oczekiwaniami klienta. 
2. Miejsce bedzie dobrze wentylowane. 
3. Miejsce bedzie chronione przed silnym 

wiatrem, wstrzqsami, musi stac poziomo. 
4. Miejsce w kt6rym wydmuch ciepleqo 

powietrza z jedn. zewn. i szum wentylatora 
nie bedzle przeszkadzal sqsiadom. 

5. Miejsce gdzie rnozna odprowadzlc skropliny. 
6. Miejsce gdzie bedzie latwv dostep dla serwisu. 
7. Miejsce gdzie nie beda przekroczone max. 

r6Znice wysokosci i dluqosci instalacji 
chlodniczej, 

8. Wszystkie rnaterlaly do rnontazu rnusza bye 
zgodne z normami i lokalnymi przepisami. 

9. Nalezy wykonac poprawne uziemienie 
klimatyzatora. 

10. Miejsce rnontazu powinno bye z dala od 
dztalajacvch urzadzeri wysokiej czestotliwosci 
(np. spawarki, sprzet medyczny). 

Jednostka wewnetrzna Og61ne uwagi 

• Do rnontazu zalecamy wyb6r Autoryzowanego Instalatora urzadzen GREE. 

e 5-letniej gwarancji podlegajq urzqdzenia zainstalowane przez Instalator6w 
posiadajqcych certyfikat autoryzacji do rnontazu i serwisowania urzadzeri GREE 

( Wyb6r lokalizacji montazu jednostki wewn~trznej ) 

• MONTAZ JEDNOSTKI WEWN~TRZNEJ 
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Uwaga: Prosze wvbrac odpowiedni rysunek rnontazowy instalacji zgodnie z aktualna plvta rnontazowa 
dostarczona wraz z jednostkq. 

2. Aby zabezpieczvc krawedzie rur i kable przy przejsciu przez sciane, nalezy owinac je tasma 
oslonowa PCV i dodatkowo urniesdc w rurze ostonowej przechodzace] przez sclane, Srednica 
rury ostonowej powinna bye odpowiednio wieksza, aby bylo miejsce na wykonanie uszczelnienia 
przewiertu. Srednica wykonania przewiertu powinna bye 0SS/070mm, w zaleznosci od modelu. 

YE: 

(otwor dla rur z tylu) (otwor dla rur z tylu) 

rawa strona 
¢55 m 

YC, YD: sclana 

1. Po zlokalizowaniu miejsca na przewiert, wvkonac go zgodnie z rysunkiem poniiej. W scianie 
nalezy wvwlerclc otw6r o srednlcv podanej na poniiszym rysunku , z lekkim spadkiem 5-10° na 
zewnatrz. 

( K_ro_k_3_:_P_r_z_e_w_i_e_rt_p_rz_e_z_s_c_ia_n_~----~) 
------------------------- 
1. Wyznacz poziom mocowania za pornoca poziomicy. Poniewaz z tacy skroplin bedzlerny odprowadzac 

skropliny, minimalnie trzeba pochylic jednostke w kierunku odptywu, aby zapewnic prawidtowy odplyw 
wody. 

2. Uiyj wkretow do zamocowania tylnej ptyty do sclany, 
3. Nastepnle zamocuj ostroinie tylny panel do ptyty montazowej, Ptyta montazowa ma rnozllwosc 

utrzymania wtasnego clezaru , pod warunkiem zastosowania odpowiednich wkretow i kolkow 
mocujqcych do sclanv ( ST 4.2x25TA). 

( K_r_o_k_2_:_M_o_n_ta_z_t_y_ln_e_j_p_l_yt_y_m_o_c_u1_·C1_c_e_j _~) 
------------------------- Wyb6r miejsca rnontazu nalezy skonsultowac z klientem, blorac pod uwaqe techniczne rnozllwosci 
montaiu i oczekiwania klienta. 

( K_r_o_k_1_:_W_y_b_6_r_m_ie_j_sc_a_m_o_n_t_a_z_u ~) 

• MONTAZ JEDNOSTKI WEWN~TRZNEJ 
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Uwaga: Podlacz rury najpierw do jednostki wewnetrznej i nastepnle do jednostki zewnetrznej, 
Zwr6e uwaqe na odpowiednie wvqiecie rur i umieszczenie rur kiedy podlaczasz rury, 
aby nie dopuscic do ich uszkodzenia. Nie skreca] nakretek zbyt silnie, w przeciwnym 
razie maze nastapic uszkodzenie polaczenia i maze bye wyciek czynnika chlodniczeqo. 

I 2. Skree nakretke palcami na ile to rnozliwe pare 
obrot6w, na tyle ile to mozllwe. Nastepnle uzv] klucza 
dynamometrycznego i maszynowego do dokrecenia 
nakretkl, 

1. Kielich wykonany na koricach rur musi bye ustawiony 
liniowo w stosunku do zlaczkl jednostki wewn~trz~~L-------~---~-- . ~ 

z/qczka rury nakretka stozkowa rura 

( Krok 5: Podlciczenie rur jednostki wewn~trznej ) 

---=:::r-- wytnij otw6r --=:...i--r 
pod rury 

prawa strona lewa strona 

I 2. Przy podlaczanlu rur z lewej badz z prawej strony 
I jednostki wewnetrznej nalezy wycicie odpowiedni 

element -zaslepke pokazana na rysunku ponizej, aby 
I wprowadzlc rury do urzadzenia, 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I ------------------------- z prawej 

z lewej lewy tyl 
prawy tyl 

1. Rury instalacyjne rnoqa bye doprowadzane 
z czterech kierunk6w: z prawej, z tylu z prawej, 
z lewej, z tytu z lewej. 

( Krok 4: Wyjscie rur z jednostki wewn~trznej ) 
------------------------- 

na zewnatrz wewnatrz 
Uwaga: 

• Zwr6e uwaqe na zabezpieczenie przed 
pylern podczas wiercenia i podejmij 
odpowiednie srodkl bezpieczeristwa 
podczas wykonywania przewiertu. 

• Elementy rnaskujace przewiert oraz 
material do uszczelnienia powinny bye 
zakupione lokalnie w razie potrzeby. 

IL 
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pokrywa skrzynki elektrycznej 

1. Otw6rz panel przedni jednostki wewnetrznej, 
odkrec srubki rnocujace pokrywe skrzynki elektrycznej 
i sciqgnij pokrywe, 

wkret 
panel 

(~ K_ro_k_7_:_P_o_d_lCl_c_z_e_n_ie_ka_b_l_i_s_te_r_o_w_a_n_i_a __ ~) 
------------------------- izolacja rury 

Uwaga: 
•Zastosuj lzolaqe na weza odptywowego 

z jednostki wewnetrznej, aby zapobiec 
kondensacji. 

• Elementy do wykonania cale] instalacji 
skroplin nalei:y dokupic lokalnie. 

rura skroplin 

,/ 
tasma 

rura wylotowa 
waz skroplin 

1. Podlacz waz skroplin do rury wylotowej jednostki wewnetrznej 

waz skroplin 

2. Owln polaczenle tasrna lzolacvjna, rnocujaca. 

( K_ro_k_6_: _P_o_d_lCl_c_z_e_n_ie_w_~_z_a_s_k_r_o_p_li_n ~) 
------------------------- izolacja rur 

3. Owin starannie koricowki rury jednostki 
wewnetrzne] i miejsca polaczenla z instalacjq 
rurowa, tasrna izolacyjnq, uszczelniajqcq. 

rura 

Nakretka szesdokatna Moment obrotowy (Nrn) 
ct> 6 15-20 

ct> 9.52 30-40 
ct> 12 40-55 
ct> 16 60-65 
ct> 19 70-75 

klucz 
maszynowy 

• MONTAZ JEDNOSTKI WEWN~TRZNEJ 
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• Odleqlosc rnledzv stykami musi bye conajmniej 3mm. 

• Upewnij sie czy pokrywa od skrzynki elektrycznej jest prawldlowo zamocowana. Jej nleprawidlowe 
zalozenie maze doprowadzic do dostania sie kurzu lub wody, a w efekcie do powstania zwarcia 
i uszkodzenia klimatyzatora. 

• Dokrec dokladnie wszystkie srubv, aby unikncic poluzowania na stykach. 

• Upewnij sie czy kable sci polaczone prawtdlowo, W przeciwnym razie maze dojsc do awarii jednostki. 

• Jesll dtugosc kabli jest niewystarczajqca dokonaj zakupu odpowiedniej dluqosci kabli. Nigdy nie stosuj 
laczntkow w instalacji sterowania i zasilania. 

• Wszystkie podlaczenia elektryczne powinien wvkonac profesjonalista. Skontaktuj sie z Autoryzowanym 
Instalatorem produkt6w GREE lub z lokalnym Sprzedawca i dowiedz wiecej szczeqolow, 

4. Przewody utozyc starannie i przvkrecic opaske zadskowa. 
5. Zamontuj ponownie przedni panel jednostki wewnetrznej, 

podlqczenie do jednostki zewnetrznej 

to- 
elony 

N(1) 2 3 @ 
niebieski czarny brqzowy z61 

-zi 

I I 

typ jednostki 09K, 18, 24K: 

3. Odkrec opaske zaciskowq. Podlacz kabel sterowania do 
odpowiednich zacisk6w w skrzynce elektrycznej zgodnie ze 
schematem elektrycznym. 

kabel sterowania 

2. Przeciqgnij kabel zasilajqcy i kabel sterowania 
przez oddzielny przepust z tvlu urzadzenia i wyciqgnij 
go z przodu przez odpowiedni otw6r w skrzynce 

elektrycznej. 

• MONTAZ JEDNOSTKI WEWN~TRZNEJ 
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Uwaga: 
• Nie zginaj weza spustowego zbyt nadmiernie w celu unlknieda zablokowania przeplywu wody. 

dolny zaczep mocowania 
plyty rnontazowej 

g6rny zaczep zewnatrz wewnatrz 

1. umlesc owiniete tasrna oslonowa rury chlodnkze w rurze przepustu scienneqo i nastepnle 
przeloz je przez otw6r w sdanie. 

2. Zawles jednostke wewnetrzna na tylnej plvcie rnocujace], 
3. Wt6Z w luke porniedzy rurami i otworem przepustu w sclanle uszczelnienie z gumy. 
4. Ustal polozenie rur po przejsclu przez sclane. 
5. Sprawdz, czy jest poprawnie zainstalowana jednostka wewnetrzna i dokladnie docisnieta 

do scianv. 

(~ K_r_o_k_9_:_z_a_w_ie_s_z_e_n_i_e_j_e_d_n_o_st_k_i_w_ew_n_~_t_rz_n_e_i __ ) 
------------------------- 

Uwaga: 
• Przew6d zasilania i przew6d sterowania 

nie powinny sle krzyzowac lub wlslec 
osobno. 

• Wciz skroplin powinien bye ulozonv 
na dole wiazki przewod6w. 

kabel zasilania 
do jedn. wewn. 

3. Owijac rury nalezv r6wnomiernie. 
4. Rury deczowa i qazowa nalezy owlnac 

oddzielnie na koricach. 

tasrna oslonowa rury polaczenlowe 

2. Zarezerwuj pewna dtugosc weza skroplin 
i przewodu zasilania przy instalacji podczas ich 
owijania tasrna, Podczas owijania do pewnego 
momentu, potem nalezv rozdzielic od calosci 
przew6d zasilania do jednostki wewnetrznej, 
a nastepnie oddzlellc waz skroplin. 

1. Owin tasrna razem rury chtodnicze ,przew6d 
zasilania, sterowania i waz skroplin. 

jednostka 
wewnetrzna 

~ ---=-------- 

(~ K_r_o_k_S_:_O_w_in_i_~_c_ie_t_a_s_m_c:t_ru_r_c_h_l_o_d_n_ic_z_y_c_h_~) 

• MONTAZ JEDNOSTKI WEWN~TRZNEJ 
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odleqlosc od przeszkody 

rura skroplin 

SCHEMAT I WYMIARY MONTAZOWE 

(~~~~~W_y_m~ia_ry~m_o_n_ta_z_·o_w_e~je_d_n_._z_ew~n-~_tr_zn_e_j~~~~) 

przew6d 
sterowania 

• MONTAZ JEDNOSTKI ZEWNl;TRZNEJ 
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1 Poziomnica 2 Srubokret 3 Wiertarka udarowa 

4 WierUo koronowe 5 Kielichown ica 6 Klucz dynamometryczny 

7 Klucz plaskl 8 Obcinak do rur 9 Detektor wycieku 

10 Pompa prozniowa 11 Manometry 12 Miernik uniwersalny 

13 Imbusowy klucz szesciokatnv I 14 Tasma pomiarowa 

(~~~~~N~a_rz_~_d_z_ia~p_o_t_rz_e_b_n_e~d_o_m~o_n_ta_z_u~~~~~) 

1. Wybierz lokalizacje, w kt6rej hales i powietrze wywiewane 
emitowane przez jednostke zewnetrzna nie wplynie na 
bezposrednie sasiedztwo. 

2. Lokalizacja w kt6rej znajduje sie jednostka zewnetrzna 
powinna bye dobrze wentylowana i sucha, gdzie jednostka 
zewnetrzna nie bedzie narazona bezposrednio na dzialanie 
intensywnego promieniowania sloneczneqo lub silnego 
wiatru. 

3. Miejsce rnontazu i wykorzystane wsporniki powinny bye 
w stanie wvtrzvrnac ciezar jednostki zewnetrznej. 

4. Upewnij sie, ze rnontaz urzadzenia spelnia wymagania 
wymiar6w montai:owych jednostki w tej instrukcji. 

5. Wybierz lokalizacje, kt6ra jest niedostepna dla dzieci 
i z dala od zwierzat lub roslin, Jesli jest to nieuniknione, 

zastosuj odpowiednie zabezpieczenia w postaci 
ai:urowej oslony lub ogrodzenia do cel6w bezpieczenstwa. 

Jednostka zewnetrzna 

Instalacja urzadzenia w nastepujacych miejscach 
rnoze spowodowac nieprawidtowe dzialanie. Jesli jest 
to nieuniknione, skonsultuj sie z lokalnym 
przedstawicielem handlowo-technicznym: 
1. Miejsce z mocnymi zrodlarni clepla, tatwopalnymi 

oparami lub wybuchowym gazem, lub lekkimi 
przedmiotami unoszacvml sle w powietrzu. 

2. Miejsce z urzadzeniami wysokiej czestothwosci 
(np, spawarki, sprzet medyczny). 

3. Miejsce w pobllzu wybrzei:a morskiego, o wysokim 
stopniu zasolenia. 

4. Miejsce z olejem lub oparami oleju w powietrzu. 
5. Miejsce z oparami kwasu siarkowego. 
6. Inne miejsca o szczeg61nych warunkach. 
7. Nie uzywa] urzadzenia w bezposrednirn sasiedztwie 

pralni, taini z prysznicem lub basenu. 

Og61ne uwagi 

• Do rnontazu zalecamy wyb6r Autoryzowanego Instalatora urzadzen GREE. 

• 5-letniej gwarancji podlegajq urzqdzenia zainstalowane przez Instalator6w 
posiadajqcych certyfikat autoryzacji do rnontazu i serwisowania urzadzeri GREE 

( Wyb6r lokalizacji montazu jednostki zewn~trznej ) 

• MONTAZ JEDNOSTKI ZEWNl;TRZNEJ 



stopy z otworami 

- 

stopy z otworami 

1. Jednostke zewnetrzna nalezy umiescic na 
wspornikach. 

2. Zarnocowac poprzez otwory rnontazowe 
stop jednostki zewnetrznej do wspornik6w 
odpowiednimi srubarnl, 

(Krok 3: Montai. jedn. zewn~trznej ) ------------- 
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Uwaga: rnontaz lacznika dotyczy tylko jednostek 
typu pompa ciepla 

kroclec spustowy ~' obudowa 

rura odplywu _ ~ lacznik 
skroplin ~ 

1. Zamontuj lacznlk do otworu znajdujaceqo sie 
w dolnej czesd obudowy klimatyzatora tak jak 
jest to pokazane na rysunku. 
2. Podlacz rure odplvwu skroplin do Iacznlka. 

( Krok 2: Montai. ~qcznika skroplin ) ------------- pozostawlc przestrzen co najmniej 3 cm od powierzchni 

Wyb6r wspornik6w dokonaj w zaleznosci od aktualnych 
warunk6w montazowvch) 

- ~ 

Uwaga: 
Podejmij odpowiednie srodkl ochronne podczas 
rnontazu wspornik6w jednostki zewnetrznej, 
Upewnij sle, ze wsporniki moqa wvtrzvrnac co 
najmniej 4 razy wleksza waqe od clezaru jednostki. 
Jednostka zewnetrzna powinna bye zainstalowana 
co najmniej 3 cm nad powierzchniq w celu rnontazu 
lacznika z kroccern spustowym skroplin. 

1. Wybierz lokalizacje instalacji jednostki w zaleznoscl od konstrukcji domu. 
2. Zamocuj wsporniki jednostki zewnetrznej na wybranym miejscu za pornoca srub i kolkow rozporowych. 

(~ __ Kr_o_k_l_:_M_o_n_t_a_z _w_s_p_o_rn_ik_6_w_je_d_n_o_st_k_i _ze_w_n_~_t_rz_n_e_j --~) 

• MONTAZ JEDNOSTKI ZEWNE;TRZNEJ 
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ZASILANIE 
N L 

Podlqczenie jednostki wewnetrzne] 

uchwyt 

zolto- niebieski czarny braz 
-zielonv 

L braz N :.:o~=_ 1:, 
(czarny) ~ -I 

@ 

'.f N(1) 2 3 

modele 18K, 24K: 

L @ ZASILANIE N 

Podlqczenie jednostki wewnetrznej 

modele 09K, 12K: 

( Krok 5: Pod~qczenie przewod6w zasilania i sterowania ) 

1. Odkrec zacisk przewodu; podlacz przew6d sterowania (tylko dla jednostki pompy depla) do listwy 
zaciskowej wedluq kolor6w zyt przewod6w i schematu okablowania jaki znajduje sle na wewnetrznej 
stronie obudowy jednostki; przymocuj je srubarnl do listwy zaciskowej. 

------------------------- zaw6r gazowy 

zaw6r 
cieczowy 

rura cieczowa 

rura gazowa 

Nakr~tka szesclokatna Moment obrotowy (Nm) 

4> 6 15-20 
4> 9.52 30-40 

4> 12 40-55 
4> 16 60-65 
4> 19 70-75 

/1 
'' 

4. Uzyj klucza dynamometrycznego oraz 
maszynowego do dokrecenia nakretki, 

2. Zdejmij nakretke z zaworu gazowego i podlacz 
kielichowo rure qazowa ze zlaczka rurowa 
zaworu, podobnie podlacz rure cleczowa do 
zaworu cieczowego. 

nakretka szesciokatna 

zlaczka rurowa ,//././ 
,_.,,.,/' 

_,,, ... "' 

3. WstE;pnie dokrec nakretke recznie, 1. Odrec srube z prawego uchwytu jednostki 
zewnetrznej, a nastepnie zdemontuj uchwyt. 

( Krok 4: Pod~qczenia rur ch~odniczych w jedn. zewn~trznej ) 

• MONTAZ JEDNOSTKI ZEWNl;TRZNEJ 
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Nie wkladac 
koncowki weza 
skroplin do wody 

~ 

Wqz spustowy 
nie maze bye 

/ zaginany 

• Wqz skroplin musi miec odpowiedni spadek w kierunku 
odplywu, a swobodny wylot z koncowki weza nie maze 
bye umieszczony w wodzie 

X Wciz spustowy nie maze bye zaginany 

X Wqz spustowy n I Ee maze bye 
~ odnleslonv 

• Spadek weza spustowego powinien bye lekko w dot 
Wqz spustowy nie maze bye zakrzywiony, podniesiony, 
zaginany itp. 

e Poziom przejscia przez sclane weza spustowego 
nie powinnien bye wyzszy ntz wylot z otworu tacy 
skroplin z jednostki wewnetrznej, 

Uwaga: 
------------------------- waz skroplin 

luk w ksztalcie U 

'sciana 

1. Rury chlodnlcze powinny bye umieszczone wzdluz 
sciany, wyqiete racjonalnie i ukryte jesli to rnozliwie. 
Minimalny prornien qiecia rury wynosi lOcm. 

2. Jesli jednostka zewnetrzna jest wyzej niz wykonany 
przewiert w sdanie, nalezv wvkonac luk w ksztalcle 
litery U na rurze przed wejsclern rury do pomieszczenia, 
w celu zapoblezenia przedostawaniu sie wilgoci do pomieszczenia 
np. w wyniku sptywania deszczu po powierzchni rur. 

(~~~~~~~~K_r_o_k_6_:_U_kt_a_d_an_i_e_r_ur~~~~~~~) 
------------------------- 

Uwaga: 
• Po dokrecentu srub w zaciskach, poclaqnij lekko przew6d zasilajqcy, aby sprawdzlc, czy 
zamocowanie jest pewne. 
• Nigdy nie przecinaj utozonego juz przewodu zasilania w celu przedtuzenia lub skr6cenia dtugosci. 

2. Zamocuj przew6d sterowania za pornoca zacisku przewodu (tylko dla przewodu jednostki typu 
pompy clepla), 

• MONTAZ JEDNOSTKI ZEWNE;TRZNEJ 
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2. Za pornoca roztworu wody z rnvdlern.: 
Jezeli detektor wycieku nie jest dostepnv, nalezv uzvc roztworu wody z rnydlern do wykrywania 
wycieku czynnika. Nalezv stosowac wode rnvdlana w miejscach podejrzanych o wyciek i obserwowac 
powierzchnie polaczeri pokrvta roztworem wody z mvdlern przez ponad niz 3 minuty. Jesli poiawla sie 
pecherzvkl powietrza wychodzace z tego miejsca, oznacza to wyciek. 

l.Za pornoca detektora wycieku : 
Sprawdz, czy nie ma wyciek6w za pornoca czujnika wycieku. 

(~~~~~~"'~Y_k_ryw~_a_n_ie~wy~c_i_e_k_u_c_z_y_n_n_ik_a~~~~~) 

* wilgoc wewnatrz rur nie rnoze przekraczac 200 PPm. 

i gazowego. 

manometr 
niskiego 
dsnlenia zaw6r gazowy 

1. Podlacz wezyk serwisowy zestawu 
manometr6w do manometru niskiego 
cisnienia z jednej strony i do portu 
serwisowego jedn. zewnetrznej 
przy zaworze gazowym ( zaworek 
Schredera). 

2. Otw6rz catkowicie pokretlo Lo 
przy zestawie manometr6w po stronie 
niskocisnieniowej. 

3. Wtcicz pornpe prozniowa, aby rozpoczac 
usuwanie powietrza i wilgoci z instalacji. 
Pompa pr6Zniowa powinna bye 
wvposazona w zaw6r zwrotny. 

4. Usuwaj powietrze i wilqoc z instalacji 
chtodniczej minimum przez 10-15 minut. 
Upewnij sie, ze wskazanie na manometrze 
utrzymuje sie w tym czasie na poziomie 
-101 kPa (-76cm Hg). 

5. Zamknij pokretlo Lo przy manometrze 
i wvlacz pornpe prozniowa. 

6. Otw6rz catkowicie trzpienie zawor6w przy jedn. 
zewnetrznej po stronie gazowej i cieczowej za 
pomoca klucza imbusowego. 

7. Odlacz wezvk serwisowy zestawu od portu serwisowego 
jednostki zewnetrznej, 

8. Zakrec zaslepki na trzpieniach zawor6w oddnaiacvch cieczowego 

(~~~~~~-u_zy_c_i_e_p_o_m~p_y_p_r_6_z_n_io_w~e_j~~~~~~) 

• INSTALACJA CHt.ODNICZA 
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2. Metoda testu pracy. 

• Podlacz zasilanie i poprzez wclsnlecle przycisku ON/OFF na pilocie zdalnego sterowania 
wlacz klimatyzator. 

• Wcisnij przycisk MODE na sterowniku bezprzewodowym, wybierz odpowiedni tryb pracy 
taki jak chlodzenle, grzanie czy wentylacja i obserwuj czy klimatyzator dzlala poprawnie. 

• W temperaturze otoczenia nizszej nlz 16 °C, klimatyzator nie uruchomi sle w funkcji chlodzenla. 

1. Przygotowanie do testu pracy. 

• Nie podlacza] zasilania przed zakonczeniern rnontazu, 
• Przekaz uzvtkownikowi wazne informacje na temat dzialania klimatyzatora. 

(~~~~~~~~T_e_st_p_r_ac_y~~~~~~~) 

Do sprawdzenia Moi:liwe nleprawldlowoscl Ocena 
Czy urzadzenle jest zamontowane stabilnie? Jednostka maze spasc.kolysac sle lub halasowac, 

--- 
Czy wykonano test szczelnosd? Niewystarczajqce chlodzenie lub grzanie. 

Czy izolacja termiczna jest wlasclwa? Wystqpienie kondensacji wody. 

Czy odplvw skroplin jest prawidlowy? Wystqpienie kondensacji wody. 

Czy zasilanie klimatyzatora jest zgodne Uszkodzenie klimatyzatora lub spalenie 
z parametrami podanymi na tabliczce element6w elektroniki. 
znamionowej? 

Czy bezpieczniki i instalacja elektryczna Uszkodzenie klimatyzatora lub spalenie 
sq zamontowane prawidlowo? element6w elektroniki. 

Czy uziemienie klimatyzatora zostalo Nlebezpleczenstwo porazenia pradern, wykonane poprawnie? 

Czy przew6d zasilajqcy klimatyzator ma Uszkodzenie klimatyzatora lub spalenie 
wlasdwe parametry? element6w elektroniki. 

Czy nie sq zaslonlete wloty i wyloty powietrza? Niewystarczajqce chlodzenie/grzanie. 

Czy sq zachowane wlasclwe dluqosd rur Spadek wvdajnosd chlodzenia/grzania i czy uzupelniono nose czynnika w ukladzie klimatyzatora. chlodniczym klimatyzatora? 

Sprawdz po montai:u klimatyzatora 

(-~~~~~-S_p_r_a_w_d_z_e_n_i_e_p_o~m_o~nt_a_z_u~~~~~~~) 

PIERWSZE URUCHOMIENIE • 
IL _JI 
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r 1. Standardowa dluqosc rur polaczenlowych to: Sm, 7.Sm, Sm. ~ 

2. Dia standardowej dluqosd Sm nie ma podanej minimalnej dluqosci. Minimalna dtugosc rur 
polaczenlowych wynosi 3m, przy standardowej dluqosci 7.S lub Sm. 

3. Maksymalne dluqosci rur polaczenlowych sq podane w tabeli ponlzej, 

Wydajnosc Max. dtugosc 
Wydajnosc Max. dtugosc 

rur chlodn. rur chtodn, chlodzenla [m] chlodzenla [m] 

5000Btu/h 15 24000Btu/h 25 (1465W) (7032W) 

7000Btu/h 15 2SOOOBtu/h 30 (2051W) (S204W) 

9000Btu/h 15 36000Btu/h 30 (2637W) (1054SW) 

12000Btu/h 
20 

42000Btu/h 
30 (3516W) (12306W) 

1SOOOBtu/h 25 4SOOOBtu/h 30 (5274W) (14064W) 

4.Metoda obliczania dodatkowej llosci chlodnlczeqo oleju i uzupelnienla czynnika chlodniczeqo 
w przypadku przedluzenia standardowej dluqosd rur chtodniczych, polaczenlowych. 

Gdy dluqosc rury polaczeniowej jest wydluzona do lOm w odniesieniu do podstawowej standardowej 
dluqosc, nalezy dodac Sml chtodniczego oleju na kazde dodatkowe Sm rury przylaczenlowej, 

Metoda obliczania ilosci doladowania czynnika chtodniczego (na podstawie dluqosci rury cieczowej) 

(1) Dodatkowa llosc doladowanla czynnika chtodniczeqo = przedluzona dtugosc rury cieczowej x 
x dodatkowa ilosc czynnika w ilosci podanej na metr dtugosci rury 

(2) Gdy dtugosc rury polaczeniowej jest powyzej standardowej, nalezv dodac czynnika w zaleznoscl od 
dluqosd rury cieczowej. llosc czynnika chlodniczeqo zalezy od srednlcv rury. Tabela ponizej 
pokazuje jakq nose czynnika nalezy uzupelnic, Podane wartoscl sq dla czynnika chlodniczeqo R32. 

srednica rur poh:1czeniowych (mm) rozprezanle w rozprezanle w 
jedn. wewnetrzne] jedn. zewnetrzne] 

rura cieczowa rura gazowa 
tylko chlodzenle, tylko grzanie i 

grzanie i chlodzenle chlodzenle chfodzenie (mm) (mm) (g/m) (g/m) (g/m) 

<1>6 <1>9.5 or <1>12 16 12 16 

<1>6 or <1>9.5 <1>16 or <1>19 40 12 40 

<1>12 <1>19 or <1>22.2 so 24 96 

<1>16 <1>25.4 or <1>31.S 136 4S 96 

<1>19 - 200 200 200 

<1>22.2 - 2SO 280 280 
\.. ,) 

• KONFIGURACJA RUR CHt.ODNICZYCH 
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pochylony uszkodzenia pekruede nier6wna 
powierzchni qrubosc 

dtugosc jest r6wna 

F: Kontrola 
• Sprawdz jakosc wykonania kielicha. Jezell jest 
tam jakas skaza, wykonaj kielichowanie ponownie 
zgodnie z etapami podanymi powyzej 

nakretka na rure 

Srednica rury A(mm) 
(mm) Max Min 

Cl>6 - 6.35(1/4") 1.3 0.7 

Cl>9.52(3/8") 1.6 1.0 

Cl>12-12. 7(1 /2") 1.8 1.0 

Cl>15.8-16(5/8") 2.4 2.2 

Uwaga: 
• Wymiar "A" jest r6zny w zaleznoscl od srednlcv 
rury, nalezv zapoznac sie z tabela ponlzej: 

rura 

E: Wykonaj kielichowanie 
• Uzyj do tego celu kielichownicy do rur miedzianych, 
chlodniczych. 

rura 

C: Naloz odpowlednla lzolaqe terrnlczna na rure 
chlodnicza 

D: Nat6Z nakretke szesciokatna na rure 
• Odkrec nakretke szesciokatna z polaczeniowej 
rury jedn. wewnetrznej oraz z zaworu jedn. 
zewnetrznej; zaloz nakretke na rure, 

ku dolowi 

narzedzie do 

B: usun zadziory 
• usuri zadziory z pornoca narzedzia do usuwania 
zadzior6w i zapobiegnij przedostawaniu sie ich do 
srodka rury. 

t./ x x x 
90° i pochylone nier6wne zadziory r: :/ :/ :/ u u ru g 

I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 

A : Clede rury chlodniczej 
• Sprawdz dtugosc rur wedluq odleqlosd od 
jednostki wewnetrznej oraz zewnetrznej, 
• Utnij wyrnaqana dluqosc rury obcinakiem do 
rur. 

Uwaga: 
Rura nlewlasciwe kielichowana jest gt6wnc1 przvczyna wycieku czynnika chlodnlczeqo, Prosze wvkonac 
kielichowanie rur chlodnlczych wedtuq nastepujacych etap6w: 

• METODA KIELICHOWANIA RUR 
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Zeskanuj kod QR lub wyszukaj "Ewpe Smart" na Apple Store przez !Tunes lub Google Play, aby go pobrac 
i zalnstalowac, Po zainstalowaniu aplikacji "Ewpe Smart" zarejestruj konto i dodaj urzadzenie, aby uzvskac 
dostep do sterowania zdalnego i kontrole poprzez LAN inteligentnych urzadzen gospodarstwa domowego 
firmy Gree. Aby uzyskac wlecej informacji, zapoznaj sie z "Pornoca" w aplikacji. 

App Download Linkage 

Pobierz i zainstaluj 

System Android 
obsluqa Android 4.0 i 
wyzsze wersje 

- .,. system iOS 
obsluqa i057.0 i wyzsze 
wersje 

Systemy operacyjne 
Wymagania dotyczqce smartfona uzytkownika: 

Schemat blokowy sterowania 
Internet 

• 

Domowe Wi-Fi 6rlj Kom6rkowa/ 
• • inna Wi-Fi . . ... 

Domowy router r • 
bezprzewodowy Domowe Wi-Fi • • , •• 

Instrukcja obsluqi aplikacji Ewpe Smart 

• DODATKOWE OPCJE 

_JI 


