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Prosimy uważnie przeczytać tabliczkę znamionową na urządzeniu. W przypadku niepokojących objawów 
takich jak duży hałas, przykry zapach, nagły wzrost temperatury, pojawienie się ognia prosimy 
natychmiast odłączyć zasilanie klimatyzatora i skontaktować się z instalatorem. 
W razie konieczności niezwłocznie wezwać służby ratownicze.

Notice!

! Warning   Grozi śmiercią lub poważnym uszczerbkiem na zdrowiu w przypadku lekceważenia zagrożenia.

Grozi wypadkiem lub poważnym uszkodzeniem urządzenia.

! Warning

1. Nie montować klimatyzatora samodzielnie. Montaż musi być przeprowadzony przez
profesjonalnego instalatora. W przeciwnym wypadku grozi to niebezpiecznym wypadkiem  
lub uszkodzeniem urządzenia i jego nieprawidłową pracą.

2. Nie należy samodzielnie naprawiać klimatyzatora. Usuwanie awarii musi być przeprowadzone
przez profesjonalny serwis lub instalatora.

3. Nie przechowywać w pobliżu klimatyzatora łatwopalnych substancji. Może to doprowadzić
do poważnego wypadku.

4. Zasilanie elektryczne klimatyzatora musi być być tak poprowadzone aby było niedostępne dla
dzieci.

5. Nie rozpylać wody i innych cieczy w pobliżu klimatyzatora. Grozi to porażeniem prądem.
6. Nie dotykać klimatyzatora mokrymi rękoma.
7. W czasie burzy prosimy odłączyć główne zasilanie klimatyzatora. Pozwoli to uniknąć  

ryzyka uszkodzeń na skutek uderzenia pioruna.
8. Gdy klimatyzator nie będzie używany przez dłuższy czas należy odłączyć od niego zasilanie.
9. Klimatyzator powinien byż zasilony elektrycznie z niezależnego źródła i odpowiednio

zabezpieczony przed przepięciami i zbyt dużymi prądami. Należy używać kabli elektrycznych
o odpowiednich przekrojach zgodnych ze specyfikacją.

10. Klimatyzator powinien być uziemiony. Nie wolno podłączać uziemienia do rurociągów
gazowych, wodnych i innych.

11. Nie wolno nagle odłączać zasilania elektrycznego podczas normalnej pracy urządzenia.
Grozi to wypadkiem lub uszkodzeniem klimatyzatora.

e

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa są bardzo ważne podczas użytkowania. Należy się do nich bezwzględni  
stosować. Używane symbole:
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! Notice

1. Nie wkładać rąk ani żadnych przedmiotów do miejsca wylotu powietrza z klimatyzatora 
podczas jego pracy. Może to dopowadzić do poważnych obrażeń.

2. Unikać wilgoci w pobliżu układu sterowania, może to doprowadzić do usterki układu
elektronicznego lub zwarcia.

3. Po instalacji lub serwisie klimatyzatora należy bezzwłocznie umieścić filtr i zamknąć 
pokrywę. Nie należy używać klimatyzatora z otwartą pokrywą i bez filtra.

4. Należy właściwie nastawiać temperaturę powietrza w pomieszczeniu zwłaszcza gdy 
przebywają w nim osoby starsze, dzieci lub chorzy.

5. Należy unikać źródeł promieniowania elektromagnetycznego w pobliżu klimatyzatora.
Może to prowadzić do zakłócania pracy klimatyzatora.

6. Nie blokować wlotu i wylotu powietrza z klimatyzatora żadnymi elementami.

2. Parametry pracy klimatyzatora i poszczególne jego elemnty są ustawiane i dobierane w fabryce. 
b Nie należy ingerować w wewnętrzną budowę klimatyzatora, zamieniać poszczególnych urządzeń lu 

demontować zabezpieczeń. Może to doprowadzić do poważnego uszkodzenia klimatyzatora.
3. Podczas pracy klimatyzatora nie należy dotykać żadnych elektrycznych elementów. 

Grozi to porażeniem prądem.
4. W przypadku awarii należy  skontaktować się z instalatorem w celu usunięcia usterki. Nie należy 

samodzielnie podejmować prób naprawy urządzenia. 
Może to doprowadzić do groźnego wypadku.

5. Podczas czyszczenia klimatyzatora nie używać gorącej wody, detergentów, rozpuszczalników
i innych środków mogących uszkodzić powierzchnię klimatyzatora. 
Do czyszczenia obudowy i panela używać miękkiej suchej lub lekko wilgotnej ściereczki.

6. Aby wydłużyć żywotność klimatyzatora należy dbać o to aby nie włączać i wyłączać go częściej niż 
pięć razy w ciągu godziny.

7. Użyty freon jako czynnik chłodniczy jest niepalny i nietrujący. Pomimo to nie należy go wdychać.
W przypadku jego wycieku należy otworzyć okna i przewentylować pomieszczenie aby uniknąć 
jakichkolwiek zagrożeń.

8. W przypadku wycieku czynnika chłodniczego należy natychmiast zatrzymać pracę klimatyzatora
i skontaktować się z instalatorem. Nie wolno próbować uruchamiać urządzenia i podejmować 
samodzielnej naprawy. Nie wolno dopuścić do kontaktu freonu z ogniem.

9. Dla prawidłowego funkcjonownia klimatyzatora należy dbać o przeprowadzanie okresowych 
przeglądów  zgodnie z wymogami umieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

Ogólne środki ostrożności. 
1. Jednostka zewnętrzna powinna być zamontowana w miarę możliwości w miejscu zacienionym 

i zabezpieczonym przed opadami deszczu.



Pozostałe uwagi dotyczące bezpieczeństwa
1. Należy używać odpowiedniego bezpiecznika, nie wolno umieszczać drutu lub przewodu miedzianego.
2.

y
Klimatyzator należy lokalizować z dala od ewentualnego źródła pożaru lub ognia. W przypadku
pożaru lub zwarcia elektrycznego należy natychmiast odciąć zasilanie i ugasić ogień przy pomoc 
gaśnicy proszkowej.

3. INależy odłączyć zasilanie klimatyzatora podczas wszelkich prac konserwacyjnych lub serwisowych.
4. Nie dotykać przewdów freonowych ponieważ podczas pracy ich temperatura może osiągać

poziom nawet 100 stopni Celsjusza.
5. Nie dotykać żadnych ostro zakończonych części klimatyzatora.
6. Nie należy zmieniać lokalizacji urządzenia samodzielnie. Musi to być wykonane przez instalatora.
7. Nie dotykać wirujących elementów klimatyzatora podczas pracy. Może to grozić poważnym

wypadkiem.
8. Nie umieszczać na klimatyzatorze żadnych rzeczy, które mogą spaść i doprowadzić do wypadku.

1. Uwagi dla Użytkownika
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2. Nazwy poszczególnych części

Jednostka wewnętrzna

Wylot powietrza 

Wlot powietrza 

Łopatki kierunkowe
 nawiewu powietrza

Woda jest odprowadzana 
podczas trybu chłodzenia.

Port wlotu powietrza
1. Może być wykorzystany tylko ze

specjalnym wyposażeniem. 
2. Podłączenie może być wykonane

tylko z jednej strony.

Pompka skroplin 
(wbudowana)

Przewody freonowe 
Kable elektryczne 
Uziemienie 

Rurka odprowadzenia 
skroplin (patrz strona 16) 

Jednoska zewnętrzna (rysunki poglądowe)

Panel wyświetlacza

Uwaga: W przypadku użycia elektronicznego wyświetlacza cyfrowego trzy pierwsze 
przełączniki powinny być w pozycji ON w elemencie SW2 kontrolera elektronicznego.
W przypadku awarii pilota należy użyć przycisku awaryjnego.

Lampka pracy

Lampka funkcji TIMER 

Operation  Defrosting Timing Protection 

Odbiornik sygnału z pilota
Przycisk awaryjny 

Lampka zabezpieczenia (świeci gdy 
zgromadzi się zbyt dużo wody)

Lampka odmrażania 

Wyświetlacz LED 

Wyświetlacz cyfrowy 

SW2
1 2 3 4 5 6 7 8

ON

Lampka pracy

Lampka odmrażania

Przycisk awaryjny 

Wyświetlacz cyfrowy

Lampka funkcji TIMER

Operation     Defrosting         heating  Timing       Alarm 

Lampka zabezpieczenia

Odbiornik sygnału z pilota

Wlot powietrza 

Wylot powietrza 
Wylot
powietrza 

Wlot powietrza 

Wylot powietrza 

Wlot powietrza 

Wylot powietrza

4

Filtr powietrza
(za kratką)
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Pilot zdalnego sterowania 

FF
C

 ON
 OFF

Przycisk wyboru trybu pracy
W zależności od modelu: praca 
automatyczna, chłodzenie, ogrzewanie, 
osuszanie, wentylowanie.

Przycisk ON/OFF 
Włączanie i wyłączanie klimatyzatora

Przycisk intensywności nawiewu
Zmiany ustawień: automatyczny nawiew, 

wysuka prędkość, średnia prędkość i niska 
prędkość wentylatora..

Przycisk Timera 
Służy do ustawiania automatycznego 

włączenia lub wyłączenia klimatyzatora

Przycisk Forced
Włączanie trybu pracy wymuszonej. 
Brak wskazania siły nawiewu.
Ustawieie funkcji Timer anuluje tryb pracy 
wymuszonej.

Przycisk blokady klawiatury
Włącza i wyłącza blokadę klawiatury 

pilota zdalnego sterowania.

Przycisk Sleep
Włącza i wyłącza funkcję Sleep (sen)

Przycisk kierunku nawiewu
Zmienia kierunek wydmuchu powietrza         

z klimatyzatora

Przycisk nastawy temperatury
Naciśnięcie“▼”lub“▲”

powoduje zwiększenie lub zmniejszenie 
nastawionej temperatury. 

Zakres nastawy: 16℃ - 32

Przycisk wachlowania
Włącza i wyłącza funkcję wachlowania.

Przycisk oczyszczania
Przycisk włączający i wyłączający funkcję

oczyszczania (opcja)

Przycisk Light
Przycisk włączający i wyłączający 
podświetlenie klawiatury (opcja)

Ventilation

Auto

Refrigeration

Dehumidification

Heating

Sleep

Light button

Forced mode

Purification

Lock

Function selector Temperature

ON/OFF

Wind speed Swing Wind direction

Timer Lock button Sleep

Light button Purification  Forced

Opis funkcji pilota:

Przycisk ON/OFF: Przycisk służący do włączania i wyłączania klimatyzatora. Zmiana w sekwencji 

"ON→OFF→ON". Po pierwszym włączeniu w pozycję ON, klimatyzator rozpoczyna pracę 

z ustawieniami domyślnymi (temperatura 25℃, tryb automatyczny, automatyczny nawiew,  

automatyczne wachlowanie). Po wyłączeniu i ponownym włączeniu klimatyzator rozpoczyna pracę 

z poprzednimi zapamiętanymi ustawieniami. Kasowane są: podświetlenie, oczyszczanie, ustawienie 
 timera.
Przycisk Mode: Naciskanie tego przycisku powoduje zmianę trybu pracy w sekwencji: 

Automatyczna → Chłodzenie → Osuszanie → Ogrzewanie → Wentylacja → Automatyczna 
Przycisk Minus: W trybie osuszania i automatycznym przycisk jest nieaktywny. W pozostałych 

trybach naciśnięcie tego przycisku powoduje zmniejszenie ustawionej temperatury o 1 stopień  
w sekwencji "32℃→31℃→…→17℃→16℃".

Przycisk Plus:  W trybie osuszania i automatycznym przycisk jest nieaktywny. W pozystałych 

trybach naciśnięcie tego przycisku powoduje zwiększenie ustawionej temperatury o 1 stopień
w sekwencji "16℃ →17℃→…→31℃→32℃ ".

Przycisk wachlowania:W trybie osuszania nawiew jest stały i nie ma możliwości jego zmiany.  

W pozostałych trybach każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje zmianę pracy w sekwencji: 

"Wachlowanie → Stały kierunek → Naturalny nawiew → Wachlowanie".

2. Nazwy poszczególnych części
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Przycisk kierunku nawiewu:Przy pierwszym uruchomieniu ustawiony jest stały kierunek nawiewu. 
Każdorazowe naciśnięcie tego przycisku zmienia kierunek w sekwencji: "Swing → Stop → Swing".

Przycisk intensywności nawiewu: Przy pierwszym uruchomieniu ustawiona jest automatyczna siła nawiewu. 

W trybie osuszania ustawiona jest domyślnie niska prędkośc nawiewu i nie może być zmieniona.
W pozostałych trybach pracy klimatyzatora każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje zmianę w sekwencji: 
"Automatyczny → Wysoka prędkość → Średnia prędkość → Niska prędkość → Automatyczny". 

Przycisk Timera: Podczas pracy klimatyzatora naciśnięcie tego przycisku powoduje ustawienie 

automatycznego momentu wyłączenia klimatyzatora od tej chwili. Zmiana co 1 godzinę w sekwencji "1 H→2 
H→…→24 H→ kasowanie  →1 H…”. Gdy klimatyzator jest wyłączony, naciśnięcie tego przycisku powoduje 

ustawienie automatycznego momentu włączenia klimatyzatora od tej chwili. Ustawienia jak w przypadku 
automatycznego wyłączenia. Po wprowadzeniu ustawień Timera czas będzie odliczany co jedną godzinę 
aż do momentu automatycznego wyłaczenia lub włączenia klimatyzatora. Po tym czasie funkcja Timer 
zostanie anulowana. Funkcja Timer nie jest anulowana podczas zmiany trybów pracy klimatyzatora.

Przycisk Forced: W trybie pracy automatycznej i osuszania funkcja  Forced nie jest aktywna. 
W pozostałych trybac przycisk służy do włączania i wyłączania funkcji "forced". 

Przycisk Sleep (uśpienie): Naciskanie tego przycisku powoduje włączenie bądź wyłączenie funkcji Sleep.

Zmiana trybów prcy klimatyzatora nie powoduje wyłączenia funkcji Sleep. Po uruchomieniu funkcji 
Sleep, siła nawiewu zostaje automatycznie zminiejszona do minimlnego poziomu. Siłę nawiewu można 
ręcznie zmienić ( z wyjątkiem trybu osuszania).

Przycisk Lock (blokada): Przycisk służy do blokowania klawiatury pilota zdalnego sterowania. 
Każdorazowe naciśnięcie powoduje zmianę w sekwenci: zablokowany / odblokowany. 
Przycisk pracy awaryjnej klimatyzatora nie jest blokowany ta funkcją.

Przycisk Ligt (podświetlenie): Funkcja opcjonalna. Przycisk służy do podświetlania klawiatury 
pilota zdalnego sterowania. Każdorazowe naciśnięcie powoduje włączenie bądź wyłączenie 
podświetlenia.

Przycisk Purfication (oczyszczanie): Funkcja opcjonalna. Przycisk służy do włączania funkcji oczyszczania.
Każdorazowe naciśnięcie powoduje włączenie bądź wyłączenie funkcji oczyszczania.

2. Nazwy poszczególnych części
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Zwrócić uwagę na 
kierunki "+" i "-"

Zdejmowanie pokrywy baterii

Uwagi dotyczące pilota zdalnego sterowania: 
① Nie kłaść pilota zdalnego sterowania w pobliżu źródła ciepła jak grzejnik

elektryczny, kuchenka, itp.

② Ne narażać pilota na bezpośrednie działanie światła słonecznego.
③ Zachować ostrożność, żeby pilot nie spadł z dużej wysokości.
④ Nie blokować i nie umieszczać żdnych przedmiotó pomiędzy pilotem

a odbiornikiem sygnału w klimatyzatorze.
⑤ Nie rozpryskiwać wody w pobliżu pilota.
⑥ Nie kłaść ciężkich pzrzedmiotów na pilocie.

Uwaga: W przypadku problemów z działaniem pilota, w pierwszej kolejności należy 
wymienić baterie na nowe. Jeśli to nie przyniesie pozytywnego rezultatu klimatyzator 
można uruchomić przyciskiem awaryjnym i należy skontaktować się z Instalatorem.

Wymiana bateri w pilocie zdalnego sterowania.
W następujących przypadkach należy wymienić baterie w pilocie  na nowe:

① Klimatyzator nie wydaje sygnału dźwiękowego w reakcji na pilota.
② Wskazania na wyświetlaczu są słabo widoczne.

 Proces wymiany baterii:
A. Zdjąć tylną pokrywę i wyjąć zużyte baterie.

       B. Włożyć nowe baterie, zwrócić uwagę na kierunek  ”+“  i  ”-“      
C. Zamknąć tylną pokrywę pilota..
Uwaga: 

1. Nie mieszać nowych baterii ze starymi.
2. Wyjąć baterie z pilota jeśli nie będzie on używany przez dłuższy czas.

2. Nazwy poszczególnych części
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Uwaga: Klimatyzator powinien być zainstalowany przez profesjonalnego instalatora. 
Nieprawidłowa instalacja grozi uszkodzeniem klimatyzatora, zwarciem elektrycznym bądź
wyciekiem wody.

1. Jednostka wewnętrzna
1) Powinna być zainstalowana w miejscu z którego nawiewane powietrze rozpłynie się równomiernie po całym

pomieszczeniu i jednocześnie zapewniony będzie do niej dostęp w celach serwisowych.
2) Wlot i wylot powietrza nie może być przesłonięty oraz jednostka nie może być narażona na działanie ciepła

lub pary wodnej.

3) Unikać miejsc zadymionych lub z dużą ilości oparów.
4) Nie instalować w miejscu gdzie istnieje ryzyko wycieku łatwopalnych gazów.
5) Unikać miejsc gdzie generowane są fale o wysokiej częstotliwości jak na przykład urządzenia elektroniczne 

czy elektryczne (spawarki).

6) Unikać instalacji w pobliżu instalacj alarmowej pożaru lub spryskiwacza pożarowego.
7) Unikać instalacji w pobliżu źródła wydzielania się różnego rodzaju kwasów.

2.Jednostka zewnętrzna
1) W miarę możliwości instalować w miejscu ngdzie agregat nie będzie narażony na bezpośrednie działanie 

promieni słonecznych. Zaleca się stosowanie osłon przeciwsłonecznych (daszek).

2) Hałas i wibracje pochodzące od jednostki zewnętrznej nie mogą być uciążliwe dla sąsiadów.
3) Połaczenie pomiędzy jednostkami powinno być łatwo dostępne w przypadku serwisu.
4) Nie instalować w miejscu występowania łatwopalnych gazów.
5) Podczas trybu ogrzewania, wykroplona woda w jednostce zewnętrznej nie powinna wypływać 

niekontrolowanie i nie może być uciążliwa dla otoczenia.

 Wymagana przestrzeń dla jednostki zewnętrznej.
1. Pojedynczy agregat (jednostka miary: mm)

Powyżej 300

P
ow

yż
ej

 1
50

0

Powyżej 300

Powyżej 300 Powyżej 300

P
ow

yż
ej

 5
00

Jeśli przeszkoda znajduje się z frontu 
agregatu wówczas pozostałe trzy boki oraz 
góra musi być odsłonięta.

W przypadku przeszkody 
nad agregatem, musi być 
zapewniona wolna 
przestrzeń jak na rysunku. 
Nie ma znaczenia czy 
przeszkoda jest z tyłu czy 
też nie.

Jeżeli front agregatu jest odsłonięty, mogą 
być przeszkody z pozostałych trzech stron  
pod warunkiem zachowania odległości jak 
na rysunku.
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0 Gdy przeszkoda jest z tyłu i z frontu ale 
boki są odsłonięte wówczas można 
instalować agregat jeżeli odległości są 
większe niż na rysunku obok. Zapewni to 
właściwą wentylację i uchroni przed tak 
zwanym "krótkim obiegiem", czyli 
bezpośrednim zasysaniem powietrza 
wylotowego.
Wysokość przeszkody nie powinna być 
wyższa niż wysokość jednostki 
zewnętrznej.

Jeżeli przeszkoda jest z frontu i z tyłu 
natomiast boki są odsłonięte wówczas nie 
należy instalować urządzenia jeżeli 
odległości są mniejsze niż na powyższym 
rysunku.

P
ow

yż
ej

 3
00

P
ow

yż
ej

 1
50

0

P
ow

yż
ej

  3
00

Powyżej  500
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Przestrzeń serwisowa 

2. Kilka agregatów (jednostka miary: mm)
A. Agregaty ustawione obok siebie

Powyżej  300
Powyżej  500

Mniej niż 10 sztuk 

po
w

yż
ej

  3
00

powyżej 1500

Powyżej  5000

Powyżej 500

Powyżej  5000

B. Agregaty ustawione jeden za drugim  C. Agregaty ustawione na przeciw siebie

Nie wolno instalować jednostki 
zewnętrznej jeżeli bariery występują 
dookoła niej.

Należy zapewnić minimalną 
przestrzeń serwisową zgodnie 
z rysunkiem.

3.   Przygotowanie do instalcji
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3. Montaż na dachu lub w innym miejscu narażonym na podmuchy wiatru.

W sytuacji gdy agregat będzie montowany na dachu lub w innym miejscu narażonym  na silne 
podmuchy wiatru, należy zabezpieczyć front urządzenia przed wdmuchiwaniem wiatru. 
Trzeba zwrócić szczególną uwagę aby przepływ powietrza przez wymiennik w agregacie nie był 
zakłucony przez wiatr.  Może to spowodować spadek wydajności chłodzenia bądź grzania a nawet 
doprowadzić do awarii urządzenia.

      A. Gdy w pobliżu jest ściana, murek itp. należy wówczas wykorzystać lokalizację dla
           osłonięcia agregatu przed wiatrem. Można zwrócić jednostkę frontem w kierunku ściany
           jeśli odległość nie jest mniejsza niż 500mm.    
      B. Jeżeli wiatr jest wwiewany do środka agregatu należy zmenić jego lokalizację lub
           obrócić bokiem do kierunku wiatru.

3.   Przygotowanie do instalacji
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4.Instalowanie jednostki

Po
w

yż
ej

 2
50

0 
od

 p
od

ło
gi

Po
wy

że
j 1

00
0

 Wylot
powietrza  Wlot powietrza

Wylot 
powietrza

H

Powyżej 1500

Powyżej 1500

Powyżej 1500

P
ow

yż
ej

 1
50

0

Model

5.3kW, 7.0kW 

10.5kW

Wysokość urządzenia(H)

230

285

Uwaga:  Każdorazowo przed instalacją należy sprawdzić rzeczywiste wymiary.

Instalowanie jednostki wewnętrznej
1. Miejsce instalacji
Jeżeli temperatura powietrza w miejscu instalacji jednostki wewnętrznej przekracza 30℃ i RH80%,
należy dodatkowo zaizolować urządzenie. 
      Można użyć wełny mineralnej  lub maty polietylenowej o grubości minimum 10mm. 

1) Jednostka wewnętrzna może być inastalowana na wysokości pomiędzy 2.5 a 3.5 m

2) Należy użyć odpowiednio mocnych śrub mocujących, zapewniających utrzymanie ciężaru urządzenia.
Miejsca mocowania urządzenia zostały oznaczone na kartonie instalacyjnym.

3) W odległoścido 1000mm od urządzenia nie może być żadnych barier ograniczających 
przepływ powietrza.

Wymagana przestrzeń dla instalacji Jednostka miary: (mm)
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2. Przygotowania do instalacji
1) Lokalizacja śrub mocujących jednostkę do sufitu.

A
 (p

an
el

 k
as

et
on

ow
y)

B
 (o

tw
ór

 in
st

al
ac

yj
ny

) 

C
 (j

ed
no

st
ka

 w
ew

nę
trz

na
)

E
 (o

dl
eg

ło
ść

 p
om

ię
dz

y 
za

cz
ep

am
i )

A (panel kasetonowy)

D  ( odległość pomiędzy zaczepów) 

C (jednostka wewnętrzna)

B (otwór instalacyjny)

Rury freonowe

Śruby mocujące x 4  

Zaczepy 

(1
50

)

Sufit

A

Powyżej 20 

Model
Wielkość

A B C D E

890 890 840 680 780

Jednostka miary: （mm）

5.3kW , 7.0kW, 10.5kW

Opis:   

1. Kaseton klimatyzatora powinien zachodzić na płytę sufitu podwieszonego na minimum 20 mm.
2. W razie konieczności należy wyciąć odpowiednio duży otwór w płycie sufitu podwieszonego.
a. Wymiary otworu zweryfikować z rzeczywistą wielokością klimatyzatora.
b. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić instalację freonową, instalację elektryczną 

i rury do odprowadzenia skroplin.

c. Odpowiednio wzmocnić sufit aby utrzymać jego poziom i zapobiec przenoszeniu wibracji.

2) Montaż śrub mocujących

1. Należy użyć dybli i śrub odpowiedniej wielkości aby zapewnić bezpieczne utrzymanie 
montowanej jednostki

2. Należy właściwie rozmieścić śruby mocujące a przed kontynuacją instalacji właściwie wypoziomować
urządzenie.

4.Instalacja jednostki
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Nakrętka (w odpowiednim miejscu)
Podkładka 

Uchwyt urządzenia 
Dokręcić (podwójna nakrętka)

［Dokładnie przykręcić uchwyt urządzenia］

Poziom
rurka

        Podkładka 

［Umieszczenie podkładek］

Miejsce wyprowadzenia przewodów chłodniczych
i skroplin jest oznaczone.

Środek otworu w suficie
Płyta instalacyjna

Śruby

［Dopasowanie płyty instalacyjnej］

Lewo

Prawo

Podczas instalacji należy dokładnie
wyznaczyć poziom urządzenia.

3. Instalacja jednostki wewnętrznej

       A. Gdy nie jest możliwe zamontowanie jednostki bezpośrednio do sufitu. 
①Należy użyć odpowiedniej grubości i długości prętów nagwintowanych lub wykonać konieczną

konstrukcję aby umieścić jednostkę wewnętrzną na odpowiedniej wysokości. Należy starannie
zadyblować śruby i zastosować odpowiednie nakrętki do montażu.

② Wielkość otworu instalacyjnego zweryfikować z rysunkiem i rzeczywistą wielkością jednostki.
Należy zwrócić uwagę na środek ciężkości urządzenia. Zadbać o właściwe wypoziomowanie
urządzenia. Rury chłodnicze i przewód odprowadzający skropliny powinny być oddzielnie
zamocowane.

③ Dostosować ostateczną pozycję urządzenia do płaszczyzny sufitu podwieszonego.
④ Sprawdzić wypoziomowanie jednostki i właściwy spadek dla odprowadzenia skroplin.

⑤ Zdjąć pomocniczą płytę instalacyjną.

      B. Gdy możliwe jest zamontowanie jednostki bezpośrednio do sufitu. 
Użyć odpowiednich dybli i śrub do mozowania. Zastosować podkładki zgodnie z rysunkiem.
Właściwie wypoziomować jednostkę.

①

② Dostosować wysokość zamontowania jednostki do poziomu sufitu podwieszonego lub
przyszłej zabudowy.

4.Instalacja jednostki
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Jednostka wewnętrzna

Ceiling material

Wylot powietrza

Uszczelnienie

5mm do 8mm

Osłona

②

③

④

①

②

Silnik żaluzji

Wylot przewodów

Hak Hak

Ubytek powietrza

Nieszczelność

Brud Skropliny
Brak nieszczelności

Niewłaściwie dokręcona śruba  
może doprowadzić do 
uszkodzenia jednostki.

Jeżeli po dokręceniu śrub pomiędzy 
sufitem a panelem nadal pozostaje 
wolna przestrzeń należy wówczas 
podnieść jednostkę wewnętrzną.

Należy starannie wypoziomować 
jednostkę. W przeciwnym 
wypadku może nastąpić 
niekontrolowany wyciek wody 
z urządzenia.

4. Montaż panela kasetonowego
       B. Przygotowanie do instalacji 

① Nie opierać panela o ścianę, nie kłaść na nim żadnych przedmiotów.
② Nie uderzać w panel i nie rzucać nim.

Zdejmowanie kratki wlotowej 
1. Ncisnąć uchwyty na kratce i odciągnąć ją lekko.
2. Odchylić do kąta około 45o i zdjąć kratkę.

Zdjąć narożniki maskujące znajdujące się w rogach panela.

B. Instalacja panela do jednostki wewnętrznej

① Zgodnie z rysunkami poniżej należy starannie dopasować panel do otwartej
jednostki wewnętrznej.

② Przymocować panel
a. Tymczasowo przyłożyć i przymocować panel do jednostki. Upewnić się że wszystkie elementy

do siebie pasują
b. Zawiesić panel na dwóch dodatkowych haczykach.

c. Przykręcić cztery śruby do uchwytów w jednostce. Panel zostanie dociśnięty.
d. Dokręcić śruby na głębokość około 5-8mm, tak by panel został dociśnięty do sufitu.

4.Instalacja jednostki

Przycisk
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jedn.wew.

10～13 Panel

jedn.wew. 

Wyciek
Zasysanie powietrza 

Panel

⑥
Lokalizacja panelu w jednostce

Rysunek schematyczny

Należy wpiąć silnik żaluzji w gniazdo

C. Podwieszenie jednostki wewnętrznej do sufitu.
W pierwszej kolejności należy ustalić wysokość na jakiej ma być 
zamontowana jednoska wewnętrzna.

① Gdy pozostawiona zostanie wolna przestrzeń pomiędzy panelem
a sufitem podwieszonym może nastąpić wyciek wody z urządzenia.

② Podłączyć właściwie silnik żaluzji
a. Podłączyć złączkę do silnika żaluzji.

b. W przypadku braku podłączenia żaluzje nie będą działały.

c. Upewnić się że wtyczka jest prawidłowo umieszczona w gnieździe.

5. Montaż kratki zasysającej powietrze
       A. Zainstalować z powrotem kratkę zasysającą powietrze.
       B. Instalację wykonać odwrotnie jak w przypadku zdejmowania kratki. 

Panel może być obracany o 90o

Nie może być luki  ② Dopasować
poziom 

① Poluzować śruby

Zamontować 
osłony 
śrub 

Zamontować  
cztery  
osłony 

C. Podłączyć wszystkie wtyczki. 

 D. Założyć narożniki.

4.Instalacja jednostki
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Długość śrubyP
ow

yż
ej

 2
5m

m
 

Uwaga: Maksymalna długość sruby 
wynosi 25mm, licząć od podstawy 
jednostki.

Model Rura cieczowa Rura gazowa 

5 . 3 kW Średnica zewnętrzna φ 6.3 5 (1/ 4" ) Średnica zewnętrzna φ12.7 (1/2")

7. 0 kW Średnica zewnętrzna φ9. 5 2(3/8 " ) Średnica zewnętrzna φ1 5 .88( 5 /8 " )

1 0 . 5 kW Średnica zewnętrzna φ 9. 5 2(3/8 " ) Średnica zewnętrzna φ1 5 . 8 8 ( 5 / 8 " )

2. Maksymalne długości rur i maksymalna różnica poziomów pomiędzy jednostkami.

J.wewnętrzna 

J.
ze

w
nę

trz
na

A

C

B

Moc urządzenia 
Wartość

A Długość rury (w jedną stronę)

B Róznica poziomów 

C Ilość zagięć (kolan) 

<6.5kW 6.5～16kW 

Maksimum
 15m

Do 10

Maksimum 
8m

Maksimum 
20m

Maksimum 
10m

Do 10

1. Średnica rur freonowych

Instalacja jednostki zewnętrznej 
1. Uwagi instalacyjne:

A. Transport jednostki powinien odbywać się w orginalnym opakowaniu aż do miejsca montażu. 
B. Środek ciężkości urządzenia jest przesunięty, należy zwrócić na to uwagę podczas transportu. 
C. Dozwolone jest przechylanie jednostki o kąt nie większy niż 45o. Nie wolno transportować
    urządzenia w pozycji poziomej.

2. Instalacja
A. Jednostkę zewnętrzną należy przymocować śrubami do podłoża lub wsporników.

Instalacja rur freonowych i odprowadzenia skroplin 

Uwaga:  

① W normalnych warunkach należy użyć standardowych rur freonowych.
② W warunkach specjalnych może zaistnieć konieczność izolacji grubszej niż 9mm aby uniknąc

kondensacji pary wodnej na jej powierzchni.
③ Jeżeli skropliny (fi16) mają być poprowadzone przez przestrzeń gdzie panuje wysoka temperatura

i wilgotność należy ją również zaizolować na wypadek kondensacji.

4.Instalacja jednostki
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Uwaga: W przypadku gdy jednostki znajdują się wyżej niż 5m od siebie, należy wykonać na rurociągach 
chłodniczych syfony.

jednostka zewnętrzna
Gdy jednostka wewnętrzna znajduje 
się wyżej niż jednostka zewnętrzna 

jednostka zewnętrzna
Gdy jednostka zewnętrzna znajduje 
się wyżej niż jednostka wewnętrzna

kolano zwrotne  

 rura gazowa

syfon

rura cieczowa

Indoor unit 

kolano zwrotne 

rura gazowa

syfon jednostka zewnętrzna 

rura cieczowa

3. Połączenia rurowe
A. Zawory utrzymywać w pozycji zamkniętej, odkręcić jedynie nakrętki iprzy jednostkach wewnętrznej 
    i zewnętrznej.

① Wykonywać czynności podłączeniowe sprawnie, tak aby zapobiec dostaniu się do układu kurzu lub
innych zanieczyszczeń.

② Przed dokręceniem nakrętek należy posmarować połączenie cienką warstwą oleju.

Średnica rury  φ(mm)         Moment dokręcenia (kgfm)

6.35 1.4～1.7

9.52

12.7

15.88

1.4～1.7

4.8～6.2

4.8～6.2

19.05 6.9～9.9

Uwaga: 
Należy używać dwóch 
kluczy i stosować siłę 
dokręcania zgodną 
z tabelą.

Klucz

     B. Wykonać wszystkie połączenia we właściwej kolejności. Po podłączeniu wykonać próbę szczelności 
          i sprawdzić czy wszystkie połączenia są szczelne.    

 C. Przed napełnieniem freonem należy opróżnić układ z powietrza.

4.Instalacja jednostki
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Spadek  1/100
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Obejma ② (akcesoria) 

Rurka skroplin ①
Taśma (biała)

Izolacja ⑩ (akcesoria)

Obejma ② (akcesoria) 

Poniżej 4mm 

Uwaga: 

①Opróżnienie układu z powietrza powinno być wykonane przy pomocy pompy próżniowej.

②Gdy klimatyzator ma być zdemontowany i przeniesiony w inne miejsce należy odzyskać freon
z instalacji a przed ponownym napełnieniem wykonać próżnię.

D.Próba ciśnieniowa i test szczelności. Próbę ciśnieniową zaleca się wykonać przy pomocy azotu pod
    ciśnieniem 3.0 MPa przez 24 godziny. Spadek ciśnienia nie powinien być większy niż 30Pa. 

          Po wykonaniu tych czynności należy otworzyć zawory w jednostce zewnętrznej.
         Jeżeli instalacja freonowa jest dłuższa niż 5m należy dodać odpowiednią ilość freonu zgodnie 
         z formułą: 

R = ( L 1*0 . 030 k g / m)+(L2*0.065kg/m)

Gdzie: L1-całkowita długość rury cieczowej φ6,35 (m)

L1-całkowita długość rury cieczowej φ9,52 (m)
Do napełniania użyć zaworu niskiego ciśnienia podczas pracy urządzenia w trybie chłodzenia.

4.Instalacja odprowadzenia skroplin

Sprawdzić czy jest wystarczająca ilość przestrzeni do poprowadzenia instalacji skroplin 
z odpowiednim spadkiem. (Wyjście rurą z polietylenu, średnica: 25mm; średnica zewnętrzna; 32mm)  

       A.Instalacja odprowadzenia skroplin powinna być jak najkrótsza. Spadek minimum 1%. 
       B.Dla zapewnienia odpowiedniego spadku, zastosować właściwe podpory lub podwieszenia rur.
       C.Aby uniknąć załamań instalacji skroplin stosować podpory co 1,0 - 1,5 metra.

  D. Użyć rury ① obejmy ②. 
       Włożyć rurkę skroplin do gniazda odpływu z białej gumy. 
 E.Ponieważ wykroplona woda jest zimna należy starannie zaizolować miejsce połączenia.

4.Instalacja jednostki
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200mm 
Obejma ② (akcesoria)

Sufit 

Mniej niż 300mm 1-1.5m Uchwyty 

Rurka skroplin ① 
(akcesoria)

Podwieszenie instalacji 

Poniżej 550mm 

Po
ni
że
j 7

50
m

m
Powyżej 100mm 

Wspólna rura

inspekcja
Rura skroplin otwór serwisowy

(Napełnić wodą)

po
w

yż
ej

 1
00

m
m

 

Środek dezynfekujący
(długość rurki powinna wynosić około 100mm)

Uwagi dotyczące instalacji skroplin: 
1.Instalacja odprowadzenia skroplin nie może być wyprowadzona wyżej niż 550mm od wylotu.
2.Rurka wyprowadzająca skropliny w poziomie nie powinna być dłuższa nić 300mm.

Uwaga: 
1. Należy unikać załamań lub skręceń węża lub rur odprowadzających skropliny.

Może to doprowadzić do nekontrolowanego wycieku wody.
2. W przypadku wykonania jednej instalacji odprowadzenia skroplin dla kilku jednostek należy zachować

poniższą zasadę:

Średnica rury odprowadzającej skropliny powinna być adekwatna do mocy klimatyzatorów.
Po wykonaniu instalacji należy wlać około 2 litry wody i sprawdzić czy jest swobodnie odprowadzona. 
Po podłączeniu instalacji elektrycznej należy dodatkowo sprawdzić jej przepustowość podczas pracy 
klimatyzatora w trybie chłodzenia.

Drenaż do konserwacji, 
zamknięty korkiem 
gumowym. 

4.Instalacja jednostki
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A

ie 

 Czynność przed uruchomieniem próbnym 

 Po zamontowaniu jednostki wewnętrznej, zewnętrznej i wykonaniu instalacji freonowej, elektrycznej 
i odprowadzenia skrolin należy sprawdzić czy nie ma wycieku freonu i właściwie jest wykonane 
podłączen elektryczne. 

Uwaga: Sprężarka nie wystartuje w przypadku złego podłączenia elektrycznego. 

Uwaga: Przed uruchomieniem próbnym upewnić się czy są zdjęte taśmy zabezpieczające żaluzje.

Uuchomienie próbne 

1. Podłączyć główne zasilanie.
2.Włączyć klimatyzator przyciskiem awaryjnym. Klimatyzator uruchomi się w trybie grzania lub chłodzenia. 

Lampka pracy zaświeci się. Sprawdzić czy urządzenie działa prawidłowo.
Kolejne naciśnięcie przycisku awaryjnego wyłączy klimatyzator.

3. Nacisnąć przycisk "ON/OFF" na pilocie zdalnego sterowania. Wydanie sygnału dźwiękowego przez 
jednostkę wewnętrzną oznacza prawidłową transmisję sygnału z pilota zdalnego sterowania. 
Należy sprawdzić działanie pozostałych funkcji pilota:
A. Nacisnąć przycisk "mode". Sprawdzić czy powietrze wypływa z klimatyzatora.
B. Naciskająć przycisk "mode" wybrać tryb chłodzenia i sprawdzić czy powietrze wypływa 
     z klimatyzatora.
C. Naciskając przycisk "mode" wybrać tryb ogrzewania i sprwdzić czy powietrze wypływa 
     z klimatyzatora.
D. Nacisnąc przycisk "wind speed" i wybrać wysoką prędkość. Sprawdzić czy powietrze jest   
     nawiewane intensywniej z klimatyzatora.
E. Nacisnąc przycisk "swing" i obserwować czy ruch żaluzji jest prawidłowy.

Sprawdzenie odpływu skroplin
1. Po zainstalowaniu klimatyzatora konieczne jest sprawdzenie instalacji odprowadzającej skroploną wodę.
2. Podczas sprawdzania instalacji skroplin należy zwrócić uwagę czy woda odpływa swobodnie i nie ma

żadnych nieszczelności.

Po zainstalowaniu klimatyzatora i wykonaniu próbnego uruchomienia należy zapoznać Użytkownika 
 z obsługą urządzenia. 

5.Uruchomienie próbne



3. Obrócić filtr o kąt około 45o i zdjąc go z haczyków. 4. Po wyczyszczeniu filtra umieścić go w klimatyzatorze w odwrotnej
sekwencji do jego zdejmowania.

1. Otwieranie kratki filtra: nacisnąć dwa przyciski i ostrożnie
pociągnąć w dół. (W ten sam sposób należy zamknąć 
kratkę).

2. Wyjmowanie filtra powietrza: chwycić za haczyki filtra
i ostrożnie go opuścić. 

6.    Konserwacja i serwis

21

Regularnie czyścić filtr powietrza 
Zanieczyszczony filtr blokuje przepływ powietrza przez klimatyzator j jednocześnie zmniejsz efekt 
chłodzenia lub ogrzewania. Ostatecznie, w wyniku tego może dojść do uszkodzenia klimatyzatora.
Należy czyścić filtr raz na dwa tygodnie.
Jeśli klimatyzator nie był używany przez dłuższy czas należy wyczyścić filtr przed jego uruchomieniem.

Procedura czyszczenia fitra:
1. Wyjąć filtr powietrza.
2. Oczyścić z kurzu i przemyć czystą wodą.
3. Pozostawić filtr do wyschnięcia.

Uwaga: 1. Nie myć wodą o temperaturze wyższej niż 50 oC.
2. Nie osuszać filtra przy pomocy ognia.

Nastawianie optymalnej temperatury. 
Podczas chłodzenia nie powinno się ustawiać zbyt niskiej temperatury w pomieszczeniu. Optymalna 
różnica pomidzy temperaturą na zewnątrz a w pomieszczeniu wynosi pomiędzy 5 oC a 7 oC. Zbyt duża 
różnica  temperatury nie jest korzystna dla zdrowia i znacząco zwiększa pobór energii elektrycznej. 
Średnio, każdy 1oC zwiększa pobór energii elektrycznej o około 10%.

W miarę możliwości ograniczyć źródła ciepła.
Podczas chłodzenia należy w miarę możliwości ograniczyć źródła ciepła poprzez między innymi 
zamknięcie okien, opuszczenie żaluzji, zamknięcie drzwi.

Regularna wentylacja
Dla lepszego komfortu należy od czasu do czasu przewietrzyć pomieszczenie.

Przed rozpoczęciem sezonu
1. Sprawdzić czy jednostka zewnętrzna jest poprawnie zamocowana i stabilna, klimatyzator jest uziemiony

i prawidłowo zasilony w energię elektryczną.

2. Sprawdzić czy przepływ powietrza przez jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną nie jest zablokowany.
3. Sprawdzić czy filtr powietrza jest czysty i prawidłowo zamontowany.



Po zakończeniu sezonu
1.Właczyć klimatyzator w trybie wentylacji na okres 3-4 godzin w celu osuszenia wymiennika. 
2.Wyłaczyć klimatyzator i odłączyć go od źródła prądu.
3.Wyczyścić filtr powietrza i jednostkę wewnętrzną.
4.Wyjąć baterie z pilota zdalnego sterowania i umieścić go w bezpiecznym miejscu.
5.W razie konieczności zabezpieczyć jednostkę zewnętrzną przed zanieczyszczeniami.
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6. Konserwacja i serwis



Problem Objawy Przyczyna 

Przerwa w dosawie prądu.

Nie podłaczone zasilanie.

Nie można włączyć 
klimatyzatora

Klimatyzator wyłacza 
się na krótko po starcie.

Pilot wskazuje 
normalną pracę 
klimatyzatora.

Klimatyzator wydmuchuje 
powietrze, lecz nie jest 
ono ani schłodzone ani 
podgrzane.

Pilot wskazuje pracę 
klimatyzatora.

Klimatyzator nie 
uruchamia się.

Nacisnięcie przycisku 
"ON/OFF" na pilocie 
zdalnego sterowania 
nie wywołuje sygnału 
dźwiękowego.
Lampka sygnalizująca 
pracę klimatyzatora nie 
świeci.

Rozwiązanie
Nacisnąć przycisk "ON/OFF 
po przywróceniu zasilania.

Podłaczyć zasilanie.

Wymienić bezpiecznik.

Wyłaczyć zabezpieczenie.

Uszkodzony bezpiecznik.

Aktywne zapezpieczenie prądowe.

Pilot jest poza zakresem swojej pracy.
Baterie w pilocie są wyczerpane.
(Brak wyświetlonych wskazań na ekranie 
pilota zdalnego sterowania) 

Wprowadzić pilota w prawidłowy zakres 

pracy.

Wymienić baterie w pilocie.

Zabezpieczenie sprężarki.

Wlot lub wylot powietrza w jednostkach 

jest zablokowany.

Filtr powietrza jest bardzo mocno 

zabrudzony.

Filtr powietrza jest mozno zabrudzony.

Wlot lub wylot powietrza w jednostkach 
jest zablokowany.

Otwarte są drzwi i okna.

Nastawiona jest zbyt wysoka temperatura 
podczas chłodzenia lub zbyt niska 
podczas grzania. 

Usunąć bariery w jednostkach. 

Zmienić ustawioną temperaturę na 
pilocie zdalnego sterowania.

Wyczyścić filtr powietrza.

Wyczyścić filtr powietrza.

Usunąć bariery w jednostkach. 

Zamknąć drzwi i okna.

Zaczekać na samoczynne wyłaczenie 
się zabezpieczenia, jeśli problem się 
powtórzy, wezwać serwis.

Rozwiązywanie problemów.
W przypadku problemów z działaniem klimatyzatora należy w pierwszej kolejności sprawdzić czy
nie wystąpiła usterka opisana poniżej.
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W przypadku gdy klimatyzator wyłaczy się na skutek przerwy w zasilaniu, należy go ponownie właczyć za 
pomocą przycisku "ON/OFF" w pilocie zdalnego sterowania. 

Poniższe objawy nie wskazuja na usterkę klimatyzatora:
1. Przykry zapach wydobywający się z klimatyzatora. Klimatyzator pobiera powietrze z wnętrza

pomieszczenia. Jeżeli jest ono zanieczyszczone dymem, kosmetykami, itp. wówczas
automatycznie zanieczyszcza się wnętrze klimatyzatora.

       2. Słyszalne syczenie we wnętrzu klimatyzatora. Jest to skutek przepływającego freonu.
             3. Po włączeniu klimatyzatora słyszalne jest kliknięcie. Jest to normalne zachowanie.

7. Diagnozowanie usterek.



Funkcja autodiagnozy.
Klimatyzator posiada funkcję autodiagnozy w przypadku podstawowych usterek 
poprzez wyświetlenie odpowiedniego kodu błędu.

Tabela 1: Kody błędów w jednostce wewnętrznej.

24

Opis usterki Wyświetlacz diodowy (4 diody) Wyświetlacz ciekłokrystaliczny

Bład kolejności faz (urządzenie 3-fazowe) E0

Brak komunikacji pomiędzy jednostkami Szybkie miganie diody "timer" E1

Usterka czujnika temperatury w pomieszczeniu (T1) Szybkie miganie diody "praca" E2

Usterka czujnika temperatury freonu (T2)  Szybkie miganie diody "praca" E3

Usterka czujnika temperatury freonu  (T2B)  Szybkie miganie diody "praca" E4

Usterka w jednostce zewnętrznej E5

Usterka systemu EEPROM Wolne miganie diody "odszranianie" E7

Wypełnienie wodą Szybkie miganie diody "alarm" EE

Brak komunikacji pomiędzy sterownikiem naściennym
a jednostką wewnętrzną E9

Blokada wentylatora F0

Uwaga: Podzczas szybkiego migania częstotliwość wynosi 2.5Hz, podczas wolnego migania wynosi 1Hz.

7. Diagnozowanie usterek.
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Tabela 3: Kody błędów w jednostce zewnętrznej.

E4 Uszkodzony czujnik temperatury

E6 Uszkodzony czujnik temepratury skraplacza

E9 Ochrona przed przepięciem

E10 Błąd układu EEPROM 

H0 0513 i DSP błąd komunikacji

H4 Zadziałanie zabezpieczenia P6, 3 razy w ciągu 30 minut Nie można skasować do momentu ponownego włączenia

H5 Zadziałanie zabezpieczenia P2, 3 razy w ciągu 30 minut Nie można skasować do momentu ponownego włączenia

H6 Zadziałanie zabezpieczenia P4, 3 rzay w ciągu 100 minut Nie można skasować do momentu ponownego włączenia

H9 Zadziałanie zabezpieczeni P9, 2 razy w ciągu 10 minut Nie można skasować do momentu ponownego włączenia

H10 Zadziałanie zabezpieczenia P3, 3 razy w ciągu 60 minut Nie można skasować do momentu ponownego włączenia

P1 Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem

P2 Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem Błąd  H5 zostanie wyświetlony po 3 krotnym zadziałaniu w ciągu 30 minut

P3 Zabezpieczenie nadprądowe

P4 Zabezpieczenie przed przegrzaniem Błąd H6  zostanie wyświetlony po 3 krotnym zadziałaniu w ciągu 100 minut

P5 Zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą freonu

P6 Zabezpieczenie modułu Błąd H4 zostanie wyświetlony po 3 krotnym zadziałaniu w ciągu 30 minut

P9 Błąd wentylatora Display  H9 zostanie wyświetlony po 2 krotnym zadziałaniu w ciągu 10 minut

P10 Zabezpieczenie przeciwiatrowe

P11 Zabezpieczenie T2 pzeciw przegrzaniu freonu

P12 Przegrzanie wentylatora w obszarze A pzrzez 5 minut

L0 Błąd modułu kompresora DC

L1 Zabezpieczenie niskiego napięcia DC

L2 Zabezpieczenie wysokiego napięcia DC

L4 Błąd MCE / synchronizacja / zamknięta pętla

L5 Zabezpieczenie przed zerową prędkością

L7 Zabezpieczenie kolejności faz

L8 Zabezpieczenie 15 Hz 

L9 Zabezpieczenie Hz

7. Diagnozowanie usterek.
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1. Musi być wykonane uzemienie.
2. Śruby muszą być dokręcone i wymienione jeśli

ulegną uszkodzeniu.
3. Przewód prowadzony na zewnątrz musi być właściwie

zamocowany, aby nie stanowił zagrożenia.

L
PE

N

Modele  5.3kW  7.0kW model (220V/50Hz)

L1
N1
S

L1
N1
S

Źródło zasilania

Zewnętrzna Wewnętrzna

L1
N1
S

L1
N1
S

Model  10.5kW (220V/50Hz)

Źródło zasilania Źródło zasilania

Zewnętrzna Wewnętrzna

8. Instalacja elektryczna
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Uwagi:
1. Urządzenie powinno być zasilone zgodnie z wymaganiami technicznymi i krajowymi normami. 

          Należy właściwie zabezpieczyć urządzenie. Zabezpieczenie powinno być od 1,5 do 3 razy większe 
          niż całkowity pobór prądu przez klimatyzator.

2. Przed okablowaniem sprawdzić na tabliczce znamionowej napięcie pobierane pzrzez klimatyzator
3. Podłączenie elektryczne należy każdorazowo zweryfikować ze schematem i tabliczką znamionową

umieszczonymi na na klimatyzatorze.
4. Połaczenia pomiędzy jednostkami wykonać zgodnie z oznaczeniami na kostkach przyłaczeniowych.
5. Zwrócić uwagę aby sterowania nie podłączyć do prądu. Może to doprowadzić do awarii.
6. Przewody w kostkach powinny byc właściwie umieszczone i dociśnięte.
7. Klimatyzator z wbudowaną dodatkowo elektryczną grzałką (opcja) należy zasilić przewodem minimum 5mm.
8. Zachować przestrzeń serwisową.
9. Klimatyzator musi być upziemiony.

Schematy połaczeń elektrycznych 
(poniższe schematy przedstawiają połączenia elektryczne dla poszczególnych modeli klimatyzatorów)

Uwaga!



Model

1-fazowy  10. 5kW 2
3 x 4mm

2
5 x 2.5mm

2
3 x 1.5mm

2
3 x 1.5mm

/ 2
3 x 2.5mm

2
4 x 2.5mm

1-fazowy  7. 0kW / 2
3 x 2.5mm

2
4 x 2.5mm

1-fazowy  5.3kW 

3-fazowy 10. 5kW 

23 x 1mm

2
3 x 1mm

Zasilenie jednostki 
zewnętrznej

Zasilenie jesdnostki 
wewnętrznej

Połączenie pomiędzy 
jednostkami Żródło zasilania

Jednostka wewnętrzna

Jednostka wewnętrzna

Osobno jednostka 
wewnętrzna 
i zewnętrzna

Osobno jednostka 
wewnętrzna 
i zewnętrzna

A

Klamra mocująca

Osłona

A

Kabel silnika

Kabel zasilający

kabel sterujący

L1
N1
S

L1
N1
S

Model   10.5kW (380V/50Hz) 

NN

Źródło zasilania
Źródło zasilania

Zewnętrzna Wewnętrzna

Uwaga: Należy każdorazowo zweryfikować podłączenie ze schematem 
             umieszczonym na urządzeniu.

Specyfkacja zasilania elektrycznego:
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Podłączenie elektryczne w jednostce wewnętrznej:
1. Zdjąć pokrywę kostki przyłączeniowej.
2. Podłączyć zasilanie elektryczne i sterowanie zgodnie ze schematem i oznaczeniami.
3. Dokładnie zamozować klamrę pzrzytrzymującą kable.
4. Przykręcić pokrywę.

8. Instalacja elektryczna

Nazwa



Guangdong CHIGO Heating & Ventilation Equipment CO., LTD
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