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1. INFORMACJE OGÓLNE

› Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed zainstalowaniem i użyciem nowego klimatyzatora. Następnie zachowaj 
instrukcję na przyszłość.

› To urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, 
sensorycznych lub umysłowych lub bez wiedzy i doświadczenia, chyba że są one pod nadzorem lub zostały poin-
struowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

› Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
› Jeśli klimatyzator wymaga instalacji, przeniesienia lub naprawy, należy najpierw skontaktować się ze sprzedawcą 

lub lokalnym centrum serwisowym. Klimatyzator może być instalowany, przenoszony lub naprawiany wyłącznie 
przez autoryzowaną firmę. W przeciwnym razie może dojść do poważnych uszkodzeń, obrażeń lub śmierci.

› Moduł Wi-Fi pracuje w paśmie częstotliwości od 2400 do 2483,5 MHz z mocą nadawania 20 dBm.

Ten symbol oznacza, że   tego produktu nie wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi 
w krajach UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w wyniku niekon-
trolowanego usuwania odpadów, prosimy o odpowiedzialny recykling, aby promować zrównoważone 
ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby pozbyć się zużytego sprzętu, skorzystaj z odpo-
wiedniego punktu zbiórki odpadów lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. 
Mogą przejąć ten produkt do przyjaznego dla środowiska recyklingu.

1.1 Objaśnienie symboli

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Wskazuje na niebezpieczną sytuację. 
Niezastosowanie się do tego spowoduje śmierć lub poważne obrażenia.

OSTRZEŻENIE
Wskazuje na niebezpieczną sytuację. 
Niezastosowanie się do tego spowoduje śmierć lub poważne obrażenia.

PRZESTROGA
Wskazuje na niebezpieczną sytuację. 
Niezastosowanie się do tego może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia.

UWAGA
Wskazuje ważne informacje. Niezastosowanie się do tego może spowodować uszkodzenie mienia.
Wskazuje zagrożenie należące do kategorii OSTRZEŻENIE lub PRZESTROGA.

1.2 Czynnik chłodniczy

Urządzenie jest wypełnione łatwopalnym czynnikiem chłodniczym R32.

Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem urządzenia.

Przeczytaj instrukcję instalacji przed zainstalowaniem urządzenia.

Przeczytaj instrukcję serwisową przed naprawą urządzenia.
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› Aby zapewnić funkcjonalność klimatyzatora, w układzie krąży specjalny czynnik chłodniczy. Zastosowanym czynni-
kiem chłodniczym jest fluorek R32, który jest specjalnie czyszczony. Czynnik chłodniczy jest łatwopalny i bezwonny. 
Jeśli przypadkowo wycieknie, w pewnych warunkach może wybuchnąć. Jednak palność czynnika chłodniczego jest 
bardzo niska. Można go zapalić tylko ogniem.

› W porównaniu z konwencjonalnymi czynnikami chłodniczymi R32 jest czynnikiem chłodniczym, który nie zanieczysz-
cza środowiska i nie niszczy warstwy ozonowej. W niewielkim stopniu wpływa na efekt cieplarniany. R32 ma bardzo  
dobre właściwości termodynamiczne. Dzięki temu można osiągnąć naprawdę wysoką efektywność energetyczną, 
a urządzenie wymaga mniejszej ilości czynnika chłodniczego.

 OSTRZEŻENIE

› W celu przyspieszenia procesu rozmrażania lub czyszczenia urządzenia nie należy używać innych środków niż  
zalecane przez producenta. Jeśli wymagana jest naprawa, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym centrum  
serwisowym.

› Wszelkie naprawy wykonywane przez osoby niewykwalifikowane mogą być niebezpieczne.
› Urządzenie należy umieścić w pomieszczeniu, w którym nie ma stałego zagrożenia zapłonem substancji łatwopalnych  

(na przykład otwarty ogień, pracujący palnik gazowy lub grzejnik elektryczny z wężownicami).
› Nie demontować ani nie wrzucać do ognia.
› Urządzenie należy zainstalować, obsługiwać lub przechowywać w pomieszczeniu o powierzchni większej niż X m2  

(w przypadku obszaru o rozmiarze X patrz tabela „a” w sekcji „Bezpieczne obchodzenie się z łatwopalnym czyn-
nikiem chłodniczym”).

› Urządzenie jest wypełnione łatwopalnym czynnikiem chłodniczym R32. Podczas naprawy postępuj dokładnie według  
instrukcji producenta.

› Należy pamiętać, że czynnik chłodniczy jest bezwonny.
› Przeczytaj profesjonalne instrukcje.

1.3 Instrukcje bezpieczeństwa

 OSTRZEŻENIE

Obsługa i konserwacja

› To urządzenie jest również przeznaczone do użytku przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych  
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że znajdują  
się pod nadzorem lub zostały poinstruowane, jak bezpiecznie użytkować urządzenie i są świadome potencjalnego  
ryzyka.

› Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
› Dzieci nie mogą czyścić i konserwować urządzenia bez nadzoru.
› Do podłączenia klimatyzatora nie należy używać przedłużacza ani rozgałęźnika z wieloma gniazdami. W prze-

ciwnym razie może dojść do pożaru.
› Przed czyszczeniem odłącz klimatyzator od zasilania. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
› Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwiswego 

lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
› Nie myć klimatyzatora wodą, w przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem.
› Nie rozpylać wody na jednostkę wewnętrzną. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować porażenie  

prądem lub uszkodzenie sprzętu.
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› Po wyjęciu filtra nie dotykaj żeberek wymiennika ciepła, aby uniknąć skaleczenia ostrymi krawędziami.
› Nie używaj ognia ani suszarki do włosów do suszenia filtra, w przeciwnym razie filtr może ulec deformacji lub może  

dojść do pożaru.
› Konserwacja musi być wykonywana przez odpowiednio wykwalifikowany personel. W przeciwnym razie może  

dojść do obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
› Nie naprawiaj klimatyzatora samodzielnie. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować porażenie  

prądem lub uszkodzenie sprzętu. Jeśli chcesz naprawić klimatyzator, skontaktuj się ze sprzedawcą.
› Nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów do otworów wlotowych lub wylotowych powietrza. W przeciwnym  

razie może dojść do obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu.
› Nie blokuj dopływu ani wylotu powietrza. W przeciwnym razie urządzenie może działać nieprawidłowo.
› Nie zalewaj pilota wodą, w przeciwnym razie pilot może ulec uszkodzeniu.
› Jeśli wystąpią poniższe warunki, natychmiast wyłącz klimatyzator i odłącz go od zasilania. Następnie poproś 

sprzedawcę lub autoryzowane centrum serwisowe o naprawę.

 – Przewód zasilający przegrzewa się lub jest uszkodzony.
 – Nietypowy hałas podczas pracy.
 – Wyłącznik często się wyzwala.
 – Klimatyzator pachnie, jakby coś się paliło.
 – Z jednostki wewnętrznej wycieka czynnik chłodniczy.

› Jeśli klimatyzator działa w nienormalnych warunkach, może to spowodować awarię, porażenie prądem lub pożar.
› Włączając lub wyłączając urządzenie za pomocą wyłącznika awaryjnego, należy nacisnąć przełącznik za pomocą  

przedmiotu nieprzewodzącego elektryczności. Nie używaj metalowych przedmiotów.
› Nie stawaj na górnym panelu jednostki zewnętrznej ani nie kładź na niej ciężkich przedmiotów. Może to spowodo-

wać uszkodzenie urządzenia lub zranienie ludzi.

Instalacja

› Instalacja musi być wykonana przez odpowiednio wykwalifikowany personel. W przeciwnym razie może dojść do  
obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu.

› Podczas instalacji urządzenia należy przestrzegać norm i przepisów bezpieczeństwa elektrycznego.
› Zastosuj oddzielny obwód zasilania i wyłącznik automatyczny o wymaganych parametrach zgodnie z odpowiednimi  

przepisami bezpieczeństwa.
› Zainstaluj wyłącznik automatyczny. W przeciwnym razie urządzenie może ulec uszkodzeniu.
› W przypadku stałego podłączenia do rozdzielni elektrycznej należy użyć wyłącznika do wyłączenia urządzenia,  

który rozłącza wszystkie bieguny i którego styki mają min. 3 mm.
› Wybierając wyłącznik, należy kierować się odpowiednimi parametrami urządzenia. Wyłącznik powinien chronić  

przed nadmiernym prądem (zwarciem) i przeciążeniem.
› Klimatyzator musi być odpowiednio uziemiony. Niewłaściwe uziemienie może spowodować porażenie prądem.
› Nie używaj nieodpowiedniego przewodu zasilającego.
› Sprawdź, czy zasilacz spełnia wymagania klimatyzatora. Niestabilne zasilanie lub nieprawidłowe okablowanie  

mogą spowodować awarię. Przed użyciem klimatyzatora należy zainstalować odpowiednie przewody zasilające.
› Podłącz prawidłowo przewody fazowe, neutralne i uziemiające do gniazda elektrycznego.
› Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy sprzęcie elektrycznym odłącz zasilanie.
› Nie podłączaj zasilania przed zakończeniem instalacji.
› Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwi-

sowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
› Temperatura w układzie chłodzenia może być wysoka. Poprowadź kabel przyłączeniowy w wystarczającej odle-

głości od rur czynnika chłodniczego.
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› Urządzenie należy zainstalować zgodnie z krajowymi normami i przepisami.
› Instalacja może być wykonywana wyłącznie przez upoważniony personel zgodnie z obowiązującymi normami 

i przepisami.
› Klimatyzator jest urządzeniem elektrycznym klasy I. Musi być prawidłowo uziemiony zgodnie z obowiązującymi  

normami. Uziemienie musi być wykonane przez wykwalifikowanego specjalistę. Upewnij się, że funkcja uziemienia  
jest stale sprawdzana, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.

› Żółtozielony przewód w klimatyzatorze to przewód uziemiający, którego nie wolno używać do innych celów.
› Rezystancja uziemienia musi być zgodna z obowiązującymi normami bezpieczeństwa elektrycznego.
› Urządzenie należy umieścić tak, aby jego wtyczka elektryczna była łatwo dostępna.
› Wszystkie przewody jednostki wewnętrznej i zewnętrznej muszą być podłączone przez profesjonalistę.
› Jeśli długość przewodu zasilającego jest niewystarczająca, poproś dostawcę o nowy, wystarczająco długi przewód.  

Niedozwolone są kable połączeniowe.
› Jeśli klimatyzator jest podłączony za pomocą wtyczki, wtyczka powinna być łatwo dostępna po instalacji.
› W przypadku klimatyzatorów bez wtyczki w obwodzie należy podłączyć wyłącznik automatyczny.
› Jeśli zachodzi potrzeba przeniesienia klimatyzatora w inne miejsce, prace te może wykonać tylko odpowiednio  

wykwalifikowana osoba. W przeciwnym razie może dojść do obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu.
› Wybierz miejsce poza zasięgiem dzieci, z dala od zwierząt i roślin. Jeśli jest to konieczne ze względów bezpieczeń-

stwa, umieść ogrodzenie wokół urządzenia.
› Jednostkę wewnętrzną należy zamontować blisko ściany.
› Instrukcje montażu i użytkowania produktu dostarcza producent.

Zakres temperatury pracy

Wewnątrz DB/WB (°C) Na zewnątrz DB/WB (°C)

Maksymalne chłodzenie 32/23 43/26

Maksymalne ogrzewanie 27/− 24/18

Uwaga:

Zakres temperatury roboczej (temperatura zewnętrzna) dla urządzenia chłodzącego wynosi: -15−43°C, dla urządzenia 
z funkcją pompy ciepła: -15−43°C.
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2. NAZWY CZĘŚCI
 
Jednostka wewnętrzna

*Rzeczywisty produkt może wyglądać inaczej niż na powyższym obrazku (postępuj zgodnie z rzeczywistym produktem.)

Uwaga:

Wygląd lub lokalizacja panelu wyświetlacza może różnić się od powyższej ilustracji. (Postępuj zgodnie z rzeczywistym 
produktem.)

Panel wyświetlacza

*Dla dowolnego modelu:

 

Okno 
odbiornika

 
Okno 

odbiornika

Wlot powietrza
Płyta
Filtr

Przycisk sterowania awaryjnego

Pozioma żaluzja

Wylot powietrza

Zdalne sterowanie
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3. ZDALNE STEROWANIE
 
3.1 Przyciski pilota

1 – Przycisk ON/OFF (włącznik/wyłącznik)

2 – Przycisk MODE (tryb pracy)

3 – Przycisk FAN (wentylator)

4 – Przycisk SWING (prowadzenie powietrza)

5 – Przycisk TURBO (przyspieszenie klimatyzacji)

6 – Przycisk    /   (zwiększyć/zmniejszyć)

7 – Przycisk SLEEP (uśpienie)

8 – Przycisk TEMP (temperatura)

9 – Przycisk WIFI

10 – Przycisk LIGHT (podświetlenie)

11 – Przycisk CLOCK (godzina)

12 – Przycisk TIMER ON/TIMER OFF

 (włącznik czasowy/wyłącznik czasowy)

3.2 Wskaźniki na wyświetlaczu pilota

Tryb pracy  

Automatyczny

Funkcja I FEEL
Funkcja X-FAN

Osuszanie
Wentylator

Ogrzewanie

Godzina

 

 

 

 

Temperatura w pomieszczeniu

Tryb turbo
Funkcja wentylacji

Funkcja grzania 8 ˚C

Funkcja zdrowie

Ustaw czas timera

Blokada rodzicielska (blokada przycisków)

1

2

7
9

11

4

3
5

6
8

10
12
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3.3 Funkcje przycisków pilota

Uwaga:

› Ten pilot jest uniwersalny i może być używany do klimatyzatorów z wieloma funkcjami. Jeśli model urządzenia nie ma  
niektórych funkcji, urządzenie zachowa poprzedni stan roboczy po naciśnięciu odpowiedniego przycisku na pilocie.

› Gdy klimatyzator jest podłączony do zasilania, rozlega się sygnał dźwiękowy. Wskaźnik działania    świeci się 
(czerwony, ale kolor może być inny w różnych modelach). Następnie można sterować klimatyzatorem za pomocą 
pilota.

› Gdy urządzenie jest włączone, po naciśnięciu przycisku    na pilocie, wskaźnik transmisji sygnału miga raz na 
wyświetlaczu pilota, a z klimatyzatora rozlega się dźwięk potwierdzający sygnał.

› Gdy urządzenie jest wyłączone, na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania pojawi się ustawiona temperatura 
i wskaźnik zegara (jeśli ustawiono włącznik / wyłącznik czasowy i funkcje oświetlenia, w tym samym czasie na  
wyświetlaczu pojawią się również odpowiednie wskaźniki). Gdy urządzenie zostanie włączone, na wyświetlaczu  
pojawią się odpowiednie wskaźniki ustawionych funkcji.

1 Przycisk ON/OFF (włącznik/wyłącznik)

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć urządzenie. Naciśnij ponownie przycisk, aby wyłączyć urządzenie.

2 Przycisk MODE (tryb pracy)

Naciśnij ten przycisk, aby ustawić żądany tryb pracy

Automatyczny Chłodzenie Osuszanie Wentylator Ogrzewanie

› Po wybraniu trybu automatycznego klimatyzator będzie działał automatycznie, zgodnie z domyślnymi ustawieniami  
fabrycznymi. Żądanej temperatury nie można ustawić i nie będzie ona wyświetlana. Możesz ustawić prędkość  
wentylatora naciskając przycisk FAN. Kierunek nawiewu można ustawić naciskając przycisk SWING.

› Po wybraniu trybu chłodzenia klimatyzator będzie działał w trybie chłodzenia. Wskaźnik chłodzenia    na jednostce  
wewnętrznej świeci się (ten wskaźnik nie występuje w niektórych modelach). Naciśnij przycisk  lub , aby usta-
wić żądaną temperaturę. Możesz ustawić prędkość wentylatora naciskając przycisk FAN. Kierunek nawiewu  
można ustawić naciskając przycisk SWING.

› Po wybraniu trybu osuszania klimatyzator będzie działał w trybie osuszania z niską prędkością wentylatora. Wskaźnik  
osuszania    na jednostce wewnętrznej świeci się (ten wskaźnik nie występuje w niektórych modelach). W trybie 
osuszania nie można ustawić prędkości wentylatora. Kierunek nawiewu można ustawić naciskając przycisk SWING.

› Po wybraniu trybu wentylatora, klimatyzator wydmuchuje tylko powietrze, a nie chłodzi ani nie ogrzewa. Nie świeci  
się żaden wskaźnik poza wskaźnikiem zasilania. Możesz ustawić prędkość wentylatora, naciskając przycisk FAN.  
Kierunek nawiewu można ustawić naciskając przycisk SWING.

› Po wybraniu trybu ogrzewania klimatyzator będzie działał w trybie ogrzewania. Wskaźnik ogrzewania    na jedno-
stce wewnętrznej świeci się (ten wskaźnik nie występuje w niektórych modelach). Naciśnij przycisk  lub , aby ustawić  
żądaną temperaturę. Możesz ustawić prędkość wentylatora naciskając przycisk FAN. Kierunek nawiewu można  
ustawić naciskając przycisk SWING (klimatyzator, który ma tylko funkcję chłodzenia, nie może działać w trybie  
ogrzewania. Jeśli tryb ogrzewania zostanie wybrany za pomocą pilota, klimatyzatora nie można włączyć przyci-
skiem WŁ. / WYŁ.). 
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Uwaga:

› Aby zapobiec wydmuchiwaniu zimnego powietrza po uruchomieniu trybu ogrzewania, jednostka wewnętrzna  
rozpoczyna nadmuch powietrza z opóźnieniem 1-5 minut (rzeczywisty czas opóźnienia zależy od temperatury 
w pomieszczeniu).

› Zakres ustawień temperatury ze zdalnym sterowaniem: 16–30°C.
 Prędkość wentylatora: automatyczna, niska, średnia, wysoka.

3 Przycisk FAN (wentylator)

Ten przycisk służy do ustawiania prędkości wentylatora w następującym cyklu: automatyczna prędkość (AUTO), niska 
prędkość , średnia prędkość  i wysoka prędkość 

Auto

Uwaga:

› W przypadku prędkości automatycznej klimatyzator automatycznie ustawia prędkość wentylatora zgodnie 
z domyślnymi ustawieniami fabrycznymi.

› W trybie osuszania prędkość wentylatora jest ustawiona na niską.

Funkcja ZDROWIE – COLD PLASMA (generacja jonów ujemnych)

› Funkcja Zdrowie – Cold Plasma (generowanie jonów ujemnych) zostanie włączona automatycznie podczas pracy  
wentylatora jednostki wewnętrznej.

› Wyłączenie urządzenia powoduje również wyłączenie funkcji Zdrowie – Cold Plasma.

Funkcja Zdrowie jest zapewniana przez generator zimnej plazmy, który jest zintegrowany z jednostką wewnętrzną 
klimatyzatora typu split. Połączenie zintegrowanego generatora zimnej plazmy i filtrów klimatyzacji zapewni znacz-
ną inaktywację patogenów w powietrzu. Już po 2 godzinach pracy, dzięki technologii COLD PLASMA, powietrze  
w pomieszczeniu jest czystsze, świeższe i ma znacznie mniejszą ilość bakterii.

Funkcja X-FAN (zwalnianie wentylatora/wydmuch wilgoci)

Po naciśnięciu przycisku ustawiania prędkości wentylatora i przytrzymaniu go przez 2 sekundy w trybie chłodzenia 
lub osuszania, pojawi się wskaźnik , a wentylator będzie pracował jeszcze przez kilka minut, aby wysuszyć wnętrze 
urządzenia po wyłączeniu urządzenia. Po podłączeniu zasilania funkcja X-FAN jest domyślnie wyłączona. Funkcji 
X-FAN nie można używać w trybie automatycznym, wentylacji lub ogrzewania.

Ta funkcja umożliwia osuszenie wilgoci na parowniku jednostki wewnętrznej po jej wyłączeniu, aby zapobiec rozwo-
jowi pleśni.

› Gdy funkcja X-FAN jest włączona: po wyłączeniu urządzenia poprzez naciśnięcie przycisku ON / OFF, wentylator  
jednostki wewnętrznej pracuje z niską prędkością jeszcze przez kilka minut. W tym czasie możliwe jest bezpośrednie  
zatrzymanie wentylatora jednostki wewnętrznej poprzez naciśnięcie przycisku ustawiania prędkości wentylatora  
przez 2 sekundy.

› Gdy funkcja X-FAN jest wyłączona: po wyłączeniu urządzenia przez naciśnięcie przycisku ON / OFF, całe urzą-
dzenie natychmiast się zatrzyma.



ricomenergy.pl11

RICOM AIR INSTRUKCJA INSTALACJI 

4 Przycisk SWING (prowadzenie powietrza wywiewanego w górę/w dół)

Naciskając ten przycisk można regulować kąt nawiewu w górę/w dół. Kąt nawiewu powietrza można ustawić w na-
stępującym cyklu:

Wyłączone

› Po wybraniu    klimatyzator automatycznie kieruje wywiewanym powietrzem. Pozioma żaluzja prowadząca będzie  
automatycznie wychylać się naprzemiennie w górę i w dół pod maksymalnym kątem.

› Po wybraniu  ,  ,  ,  ,  , klimatyzator będzie nadmuchiwał powietrze tylko w ustawionym kierunku. Pozioma 
żaluzja prowadząca pozostaje w określonej pozycji.

› Po wybraniu   ,  ,  , klimatyzator wydmuchuje powietrze tylko w ustawionym zakresie kątowym. Pozioma 
żaluzja prowadząca ugina się w podanym zakresie kątowym.

› Naciśnij przycisk    przez ponad 2 sekundy, aby ustawić żądany kąt kierunku nawiewu. Po osiągnięciu żądanego kąta  
zwolnij przycisk.

Uwaga:

Funkcja prowadzenia powietrza może nie być dostępna w niektórych modelach. Gdy klimatyzator otrzyma to polecenie, 
zostanie ustawione automatyczne prowadzenie powietrza wywiewanego.

 
5 Przycisk TURBO (przyspieszenie klimatyzacji)

W trybie chłodzenia lub ogrzewania naciśnij ten przycisk, aby przejść do trybu szybkiego chłodzenia lub ogrzewania. 
Na wyświetlaczu pilota pojawi się wskaźnik  . Naciśnij ten przycisk ponownie, aby wyłączyć funkcję Turbo. Wskaźnik   

  zniknie.

Gdy ta funkcja jest aktywna, wentylator urządzenia będzie pracował z bardzo dużą prędkością, aby przyspieszyć 
chłodzenie lub ogrzewanie, a temperatura w pomieszczeniu osiągnie ustawioną wartość tak szybko, jak to możliwe.

6 Przycisk  /  (zwiększyć/zmniejszyć)

› Naciśnij raz przycisk    lub  , aby zwiększyć lub zmniejszyć ustawioną temperaturę o 1°C. Po naciśnięciu i przy-
trzymaniu przycisku    lub    przez ponad 2 sekundy, ustawiona temperatura na pilocie zacznie się szybko zmieniać.  
Po zwolnieniu przycisku po osiągnięciu żądanej wartości zmiana zostanie również odzwierciedlona na wyświetlaczu  
jednostki wewnętrznej.

› Ustawiając TIMER ON, TIMER OFF lub CLOCK, możesz ustawić czas, naciskając przycisk    lub . (Zobacz opis  
przycisków ZEGAR, TIMER WŁ. I TIMER WYŁ.)

7 Przycisk SLEEP (uśpienie)

W trybie chłodzenia lub ogrzewania można nacisnąć ten przycisk, aby włączyć funkcję uśpienia. Na wyświetlaczu 
pilota pojawi się wskaźnik  . Naciśnij ten przycisk ponownie, aby wyłączyć funkcję uśpienia. Wskaźnik    zniknie.
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8 Przycisk TEMP (temperatura)

Po naciśnięciu tego przycisku na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej można wyświetlić ustawioną temperaturę, tempe-
raturę w pomieszczeniu lub temperaturę zewnętrzną. Wybór na pilocie przełącza się cyklicznie w następujący sposób:

Wyłączone

› Po wybraniu za pomocą pilota    lub nie wybraniu żadnej z opcji wyświetlania temperatury, ustawiona temperatura  
zostanie wyświetlona na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej.

› Po wybraniu za pomocą pilota    temperatura w pomieszczeniu zostanie wyświetlona na wyświetlaczu jednostki 
wewnętrznej.

› Po wybraniu za pomocą pilota  temperatura zewnętrzna zostanie wyświetlona na wyświetlaczu jednostki we-
wnętrznej.

Uwaga:

› W przypadku niektórych modeli nie jest możliwe wyświetlanie temperatury zewnętrznej. W takim przypadku jed-
nostka wewnętrzna otrzymuje polecenie   , ale wyświetla ustawioną temperaturę.

› Gdy urządzenie jest włączone, domyślnie wyświetlana jest ustawiona temperatura. Na pilocie nie jest wyświetlane  
żadne wskazanie.

› Temperatura może być wyświetlana tylko na jednostkach wewnętrznych z wyświetlaczem numerycznym.
› Po wybraniu wyświetlania temperatury w pomieszczeniu lub temperatury zewnętrznej, odpowiednia temperatura  

pojawi się na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej i automatycznie przełączy się na wyświetlanie ustawionej tem-
peratury po 3 lub 5 sekundach.

9 Przycisk WIFI

Naciśnij przycisk WIFI, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Wi-Fi. Gdy funkcja Wi-Fi jest włączona, na pilocie zostanie 
wyświetlony wskaźnik „WIFI”. Aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne modułu Wi-Fi, przy wyłączonym urzą-
dzeniu, naciśnij jednocześnie przyciski MODE i WiFi przez 1 sekundę.

› Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych modelach.

10 Przycisk LIGHT (podświetlenie)

Naciśnij ten przycisk, aby wyłączyć podświetlenie wyświetlacza jednostki wewnętrznej. Wskaźnik    na wyświe-
tlaczu pilota zniknie. Ponownie naciśnij przycisk, aby włączyć podświetlenie wyświetlacza. Wskaźnik    pojawi 
się ponownie.

11 Przycisk CLOCK (godzina)

Naciśnij ten przycisk, aby ustawić godzinę. Wskaźnik    na wyświetlaczu pilota zacznie migać. W ciągu 5 sekund 
naciśnij przycisk    lub  , aby ustawić zegar. Za każdym naciśnięciem przycisku    lub    ustawiony czas zwiększa 
się lub zmniejsza o 1 minutę. Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku    lub    przez ponad 2 sekundy ustawiony 
czas zacznie się szybko zmieniać. Po osiągnięciu żądanego czasu zwolnij przycisk. Naciśnij przycisk CLOCK, aby 
potwierdzić ustawienie zegara. Wskaźnik    przestanie migać.



ricomenergy.pl13

RICOM AIR INSTRUKCJA INSTALACJI 

Uwaga:

› Zegar wyświetla czas w formacie 24-godzinnym.
› Przerwa między naciśnięciami przycisków podczas ustawiania nie może przekraczać 5 sekund. W przeciwnym  

razie pilot automatycznie wyjdzie z trybu ustawień. Działa to w ten sam sposób podczas ustawiania włączników 
i wyłączników.

12 Przycisk TIMER ON/TIMER OFF (włącznik czasowy/wyłącznik czasowy)

› Przycisk TIMER ON (czasowe włączanie)
 Włącznik czasowy można ustawić za pomocą przycisku TIMER ON. Po naciśnięciu tego przycisku wskaźnik    znika 

z wyświetlacza pilota, a wskaźnik ON miga. Naciśnij przycisk    lub  , aby ustawić czas włączenia. Za każdym  
naciśnięciem przycisku    lub    ustawiony czas zwiększa się lub zmniejsza o 1 minutę. Po naciśnięciu i przytrzymaniu  
przycisku    lub    przez ponad 2 sekundy ustawiony czas zacznie się szybko zmieniać.

 
 Potwierdź żądany czas, naciskając TIMER ON. Wskaźnik ON przestaje migać. Wskaźnik    pojawia się ponownie.
 Aby anulować włącznik czasowy: gdy włącznik czasowy jest włączony, naciśnij przycisk TIMER ON, aby go anulo-

wać.

› Przycisk TIMER OFF (czasowe wyłączanie)
 Wyłącznik czasowy można ustawić za pomocą przycisku TIMER OFF. Po naciśnięciu tego przycisku wskaźnik    znika  

z wyświetlacza pilota, a wskaźnik OFF miga. Naciśnij przycisk    lub  , aby ustawić czas wyłączenia. Za każdym  
naciśnięciem przycisku    lub    ustawiony czas zwiększa się lub zmniejsza o 1 minutę. Po naciśnięciu i przytrzymaniu  
przycisku    lub    przez ponad 2 sekundy ustawiony czas zacznie się szybko zmieniać.

 
Potwierdź żądany czas, naciskając przycisk TIMER OFF. Wskaźnik OFF przestaje migać. Wskaźnik    pojawia się  
ponownie.
 
Aby anulować wyłącznik czasowy: gdy wyłącznik czasowy jest włączony, naciśnij przycisk TIMER OFF, aby go anulować. 

Uwaga:

› Można jednocześnie ustawić włącznik czasowy i wyłącznik czasowy.
› Przed ustawieniem włącznika lub wyłącznika czasowego należy najpierw ustawić prawidłowy czas na zegarze  

sterownika.
› Po uruchomieniu włącznika lub wyłącznika czasowego należy ustawić cykl ciągły. Następnie klimatyzator włączy  

się lub wyłączy zgodnie z ustawionym czasem. Przycisk ON / OFF nie ma wpływu na ustawienie. Jeśli nie potrze-
bujesz tej funkcji, użyj pilota, aby ją anulować.

3.4 Funkcje kombinacji klawiszy

Funkcja oszczędzania energii
W trybie chłodzenia naciśnij jednocześnie przyciski TEMP i CLOCK, aby włączyć lub wyłączyć funkcję oszczędzania 
energii. Gdy funkcja jest aktywna, na wyświetlaczu pilota pojawia się wskaźnik SE, a klimatyzator automatycznie do-
stosowuje ustawioną temperaturę zgodnie z ustawieniami fabrycznymi, aby osiągnąć maksymalne oszczędności energii. 
Naciśnij ponownie jednocześnie TEMP i CLOCK, aby wyłączyć funkcję oszczędzania energii.

Uwaga:

› W trybie oszczędzania energii automatyczna prędkość wentylatora jest ustawiona domyślnie i nie można jej zmienić.
› W trybie oszczędzania energii nie można zmienić ustawionej temperatury. Po naciśnięciu przycisku TURBO pilot nie  

wysyła żadnego polecenia.
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› Funkcji uśpienia i oszczędzania energii nie można używać jednocześnie. Jeśli funkcja oszczędzania energii została  
włączona w trybie chłodzenia, to funkcja oszczędzania energii wyłączy się po naciśnięciu przycisku SLEEP. Jeśli  
funkcja SLEEP została włączona w trybie chłodzenia, to zostanie wyłączona po uruchomieniu funkcji oszczędzania  
energii.

Funkcja grzania 8°C

W trybie ogrzewania naciśnij jednocześnie przyciski TEMP i CLOCK, aby włączyć lub wyłączyć funkcję ogrzewania 
8°C. Gdy ta funkcja jest włączona, na wyświetlaczu pilota pojawia się wskaźnik    i „8°C”, a klimatyzator utrzymuje 
tryb ogrzewania na 8°C. Ponownie naciśnij jednocześnie przyciski TEMP i CLOCK, aby wyłączyć funkcję grzania 8°C.

Uwaga:

› W trybie ogrzewania 8°C automatyczna prędkość wentylatora jest ustawiona domyślnie i nie można jej zmienić.
› W trybie ogrzewania 8°C nie można zmienić ustawionej temperatury. Po naciśnięciu przycisku TURBO pilot nie  

wysyła żadnego polecenia.
› Funkcji uśpienia i ogrzewania 8°C nie można używać jednocześnie. Jeśli funkcja ogrzewania 8°C została włączona  

w trybie ogrzewania, to zostanie wyłączona po naciśnięciu przycisku SLEEP. Jeśli funkcja SLEEP została włączona  
w trybie ogrzewania, to zostanie wyłączona po uruchomieniu funkcji ogrzewania 8°C.

› Jeśli temperatura jest wyświetlana w stopniach Fahrenheita, na pilocie zdalnego sterowania pojawi się tryb 
ogrzewania 46°F.

 
Blokada rodzicielska (blokada sterowania)

Jednoczesne naciśnięcie przycisków    i    umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji blokady rodzicielskiej. Gdy 
funkcja blokady rodzicielskiej jest włączona, wyświetlany jest wskaźnik   . Po naciśnięciu przycisku na pilocie wskaźnik   

  miga trzy razy i żadne polecenie nie jest wysyłane do urządzenia.

Przełączanie wskaźnika temperatury

Gdy urządzenie jest wyłączone, można przełączać się między °C i °F, naciskając jednocześnie przyciski    i MODE.

Funkcja I FEEL (zdalny pomiar temperatury)

Naciśnij jednocześnie przyciski    i MODE, aby włączyć funkcję I FEEL. Na wyświetlaczu pilota pojawi się wskaźnik  . 
Gdy ta funkcja jest włączona, pilot prześle zmierzoną wartość temperatury do urządzenia, a urządzenie automatycz-
nie wyreguluje temperaturę w pomieszczeniu zgodnie z temperaturą zmierzoną przez czujnik zdalnego sterowania. 
Naciśnij te dwa przyciski jednocześnie, aby wyłączyć funkcję I FEEL. Wskaźnik    zniknie.

› Włączając tę   funkcję, umieść pilota blisko siebie. Nie umieszczaj pilota w pobliżu przedmiotu o wysokiej lub niskiej  
temperaturze, aby zapobiec nieprawidłowemu pomiarowi temperatury otoczenia. Gdy funkcja I FEEL jest włączona,  
pilot zdalnego sterowania należy ustawić w taki sposób, aby jednostka wewnętrzna mogła odbierać sygnały prze-
syłane przez pilota.

3.5 Procedura kontrolna

1. Po podłączeniu klimatyzatora do zasilania, naciśnij przycisk ON / OFF na pilocie, aby włączyć urządzenie.
2. Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać żądany tryb pracy: automatyczny (AUTO), chłodzenie (COOL), osuszanie  

(DRY), wentylator (FAN) lub ogrzewanie (HEAT).
3. Naciśnij przycisk    lub  , aby ustawić żądaną temperaturę (temperatury nie można ustawić w trybie auto- 

matycznym).
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4. Naciśnij przycisk FAN, aby ustawić żądaną prędkość wentylatora: automatyczną, niską, średnią lub wysoką.
5. Kierunek nawiewu można ustawić naciskając przycisk SWING.

3.6 Wymiana baterii w pilocie

1. Ściśnij tylną część pilota w miejscu wskazanym przez oznaczenie   , jak pokazano na ilustracji, a następnie przesuń  
pokrywę baterii w kierunku wskazywanym przez strzałkę.

2. Wymień dwie baterie 1,5 V AAA. Upewnij się, że bieguny + i - baterii są ustawione prawidłowo.
3. Załóż pokrywę baterii.

Nadajnik sygnału Baterie

Zamykanie

Otwieranie

Pokrywa komory baterii

Uwaga:

› Podczas używania skieruj nadajnik sygnału pilota na okienko odbiornika klimatyzatora.
› Odległość między nadajnikiem sygnału a oknem odbiornika nie powinna przekraczać 8 m, a na drodze sygnału nie  

powinno być żadnych przeszkód.
› W pomieszczeniu z oświetleniem fluorescencyjnym lub telefonem bezprzewodowym sygnał może być zniekształcony.  

W takim przypadku przysuń pilota bliżej jednostki wewnętrznej.
› Wymieniając baterie, używaj tego samego typu baterii.
› Jeśli nie używasz pilota przez dłuższy czas, wyjmij baterie.
› Baterie należy wymienić, gdy wskaźniki na wyświetlaczu pilota są słabo widoczne lub w ogóle się nie pojawiają.

3.7 Sterowanie awaryjne

Jeśli pilot zostanie zgubiony lub nie działa, można włączyć lub wyłączyć klimatyzator za pomocą przycisku obsługi 
awaryjnej. Procedura jest następująca: otwórz panel, jak pokazano na rysunku i naciśnij przycisk sterowania awaryjnego, 
aby włączyć lub wyłączyć klimatyzator. Po włączeniu klimatyzator będzie działał w trybie automatycznym.

Przycisk sterowania 
awaryjnego

Panel

 OSTRZEŻENIE

Do naciśnięcia przycisku użyj przedmiotu nieprzewodzącego elektryczności.
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4. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

 OSTRZEŻENIE

› Aby zapobiec porażeniu prądem, przed czyszczeniem wyłącz klimatyzator i odłącz go od zasilania.
› Nie myj klimatyzatora wodą, w przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem.
› Nie używaj lotnych cieczy do czyszczenia klimatyzatora.

4.1 Czyszczenie powierzchni jednostki wewnętrznej

Gdy powierzchnia jednostki wewnętrznej jest zabrudzona, zaleca się jej wyczyszczenie za pomocą miękkiej, suchej 
lub wilgotnej szmatki.

Uwaga:

› Nie zdejmuj panelu podczas czyszczenia.

4.2 Czyszczenie filtra

1. Otwórz panel.

 

Pociągnij panel pod określony kąt, jak pokazano na rysunku.

2. Wyjmij filtr.

Wyjmij filtr, jak pokazano.

3. Wyczyść filtr.

Oczyść filtr za pomocą odkurzacza lub wody.
 Jeśli filtr jest bardzo zabrudzony, wyczyść go wodą (maks. temperatura 
45°C), a następnie pozostaw do wyschnięcia w zacienionym i chłodnym 
miejscu.

4. Zainstaluj filtr.

 

Ponownie zainstaluj filtr, a następnie dokładnie zamknij panel.
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 OSTRZEŻENIE

› Filtr należy czyścić co trzy miesiące. Gdy urządzenie pracuje w zapylonym środowisku, może istnieć konieczność  
częstszego czyszczenia filtra.

› Po wyjęciu filtra nie należy dotykać żeberek wymiennika ciepła, aby uniknąć skaleczenia ostrymi krawędziami.
› Nie używaj ognia ani suszarki do włosów do wysuszenia filtra, w przeciwnym razie filtr może zostać zdeformowany  

lub może dojść do pożaru.

4.3 Kontrola przed sezonem chłodniczym

1. Sprawdź, czy otwory wlotowe i wylotowe powietrza nie są zablokowane.
2. Sprawdź, czy wyłącznik automatyczny, wtyczka i gniazdo są w dobrym stanie.
3. Upewnij się, że filtr jest czysty.
4. Sprawdź podstawę montażową jednostki zewnętrznej pod kątem uszkodzeń lub korozji. Jeśli jest uszkodzony, 

skontaktuj się ze sprzedawcą.
5. Sprawdź rurę spustową pod kątem uszkodzeń.

4.4 Kontrola po sezonie chłodniczym

1. Odłącz zasilanie.
2. Wyczyść filtr i panel jednostki wewnętrznej.
3. Sprawdź podstawę montażową jednostki zewnętrznej pod kątem uszkodzeń lub korozji. Jeśli jest uszkodzony, skon-

taktuj się ze sprzedawcą.

4.5 Informacje o recyklingu

1. Wiele materiałów opakowaniowych nadaje się do recyklingu. Umieść je w odpowiednich pojemnikach na odpady  
nadające się do recyklingu.

2. Jeśli chcesz pozbyć się używanego klimatyzatora, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki lub poproś sprzedawcę  
o poradę, jak prawidłowo go zutylizować.
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5. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

5.1 Analiza błędów

Przed wezwaniem serwisu sprawdź stan zgodnie z poniższymi instrukcjami. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się 
z lokalnym sprzedawcą lub wykwalifikowanym personelem serwisowym.

Stan Kontrola Naprawa

Jednostka wewnętrzna 
nie odbiera sygnału 
z pilota lub pilot nie 
działa. 

› Czy działanie urządzenia zostało 
poważnie zakłócone (elektryczność 
statyczna, niestabilne napięcie)?

› Wyciągnij wtyczkę. Po 3 minutach 
podłącz ponownie wtyczkę i włącz 
urządzenie.

› Czy pilot znajduje się w zasięgu 
sygnału?

› Zasięg sygnału wynosi 8 m.

› Czy są jakieś przeszkody na drodze 
sygnału?

› Usuń przeszkody.

› Czy pilot jest skierowany na okienko 
odbiornika sygnału w urządzeniu?

› Wybierz odpowiedni kąt i skieruj pilota 
na okienko odbiornika.

› Czy zasięg pilota jest wystarczający?
› Czy wyświetlacz jest trudny do 

odczytania lub nic nie wyświetla?

› Sprawdź baterie. Jeśli są rozładowane, 
wymień je.

› Czy pilot nie reaguje na naciskanie 
przycisków?

› Sprawdź pilota pod kątem uszkodzeń 
i wymień w razie potrzeby.

› Czy w pomieszczeniu jest oświetlenie 
fluorescencyjne?

› Przysuń pilota bliżej urządzenia.
› Wyłącz świetlówkę i spróbuj ponownie.

Z jednostki wewnętrznej 
nie jest wydmuchiwane 
powietrze.

› Czy wlot lub wylot powietrza jednostki 
wewnętrznej jest zablokowany?

› Usuń przeszkody.

› Czy temperatura w pomieszczeniu 
osiągnęła ustawioną 
w trybie ogrzewania wartość?

› Po osiągnięciu ustawionej temperatury 
jednostka wewnętrzna przestaje 
nadmuchiwać powietrze.

› Czy tryb ogrzewania został właśnie 
włączony?

› Aby zapobiec wydmuchiwaniu 
zimnego jeszcze powietrza, jednostka 
wewnętrzna zaczyna nadmuchiwanie 
powietrza z kilkuminutowym 
opóźnieniem. To normalne.
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Stan Kontrola Naprawa

Klimatyzator nie działa.

› Brak prądu? › Poczekaj na przywrócenie zasilania.

› Luźna wtyczka? › Mocno włóż wtyczkę.

› Czy wyłączył się wyłącznik 
automatyczny lub bezpiecznik jest 
przepalony?

› Poproś specjalistę o sprawdzenie i, jeśli 
to konieczne, wymianę wyłącznika 
bądź bezpiecznika.

› Usterka elektryczna? › Poproś eksperta o naprawę.

› Czy włączyłeś urządzenie ponownie 
natychmiast po wyłączeniu?

› Odczekaj 3 minuty, a następnie 
ponownie włącz urządzenie.

› Czy funkcja pilota jest ustawiona 
prawidłowo?

› Ustaw ponownie funkcję.

Z jednostki wewnętrznej 
wydostaje się para.

› Czy temperatura i wilgotność 
w pomieszczeniu są wysokie?

› Przyczyną jest gwałtowne ochłodzenie 
powietrza w pomieszczeniu. Po 
chwili temperatura i wilgotność 
w pomieszczeniu spada, a para znika.

Nie można ustawić 
temperatury.

› Czy urządzenie działa w trybie 
automatycznym?

› Temperatury nie można ustawić 
w trybie automatycznym. Jeśli 
chcesz ustawić temperaturę, wybierz 
odpowiedni tryb pracy.

› Czy żądana temperatura przekracza 
zakres ustawień?

› Zakres ustawień temperatury wynosi od 
16 do 30°C.

Niewystarczający 
efekt chłodzenia 
(ogrzewania).

› Zbyt niskie napięcie? › Poczekaj do przywrócenia normalnego 
poziomu napięcia.

› Brudny filtr? › Wyczyść filtr.

› Czy ustawiona jest prawidłowa 
temperatura

› Ustaw odpowiednią temperaturę.

› Otwarte drzwi lub okna? › Zamknij drzwi i okna.

Wywiewane powietrze 
brzydko pachnie.

› Czy w pomieszczeniu jest źródło 
zapachu, takie jak meble, dym 
papierosowy itp.?

› Usuń źródło zapachu.
› Wyczyść filtr.

Klimatyzator nie działa 
normalnie.

› Czy występują jakieś zakłócenia dla 
pracy urządzenia, takie jak burza, 
urządzenia bezprzewodowe itp.?

› Odłącz zasilanie, a następnie podłącz 
je ponownie i włącz urządzenie.

Dźwięk “bieżącej wody”.
› Czy klimatyzator został właśnie 

włączony lub wyłączony?
› Dźwięk jest spowodowany przepływem 

czynnika chłodniczego w urządzeniu. 
To normalne.

Dźwięk “trzaskania”.

› Czy klimatyzator został właśnie 
włączony lub wyłączony?

› Dźwięk jest spowodowany 
rozszerzaniem/kurczeniem się panelu 
lub innych części w wyniku zmiany 
temperatury.
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5.2 Kody błędów

Gdy klimatyzator znajduje się w nienormalnym stanie, wskaźnik temperatury na jednostce wewnętrznej miga i wyświetla 
odpowiedni kod usterki. Zobacz przegląd poniżej, aby poznać typ usterki.

Kod błędu Rozwiązanie problemu

E5 Wskazanie błędu można skasować po ponownym uruchomieniu urządzenia.
Jeśli nie, skontaktuj się z centrum serwisowym.

E8 Wskazanie błędu można skasować po ponownym uruchomieniu urządzenia.
Jeśli nie, skontaktuj się z centrum serwisowym.

U8 Wskazanie błędu można skasować po ponownym uruchomieniu urządzenia.
Jeśli nie, skontaktuj się z centrum serwisowym.

H6 Wskazanie błędu można skasować po ponownym uruchomieniu urządzenia.
Jeśli nie, skontaktuj się z centrum serwisowym.

C5 Skontaktuj się z centrum serwisowym.

F0 Skontaktuj się z centrum serwisowym.

F1 Skontaktuj się z centrum serwisowym.

F2 Skontaktuj się z centrum serwisowym.

H3 Wskazanie błędu można skasować po ponownym uruchomieniu urządzenia.
Jeśli nie, skontaktuj się z centrum serwisowym.

E1 Wskazanie błędu można skasować po ponownym uruchomieniu urządzenia.
Jeśli nie, skontaktuj się z centrum serwisowym.

E6 Wskazanie błędu można skasować po ponownym uruchomieniu urządzenia.
Jeśli nie, skontaktuj się z centrum serwisowym.

Uwaga:

Jeśli pojawią się inne kody usterek, skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym.

 OSTRZEŻENIE:

› Jeśli wystąpią poniższe warunki, natychmiast wyłącz klimatyzator i odłącz go od zasilania. Następnie poproś  
sprzedawcę lub autoryzowane centrum serwisowe o naprawę.

 › Przewód zasilający przegrzewa się lub jest uszkodzony,
 › Nietypowy hałas podczas pracy,
 › Często wyzwala się wyłącznik automatyczny,
 › Klimatyzator pachnie, jakby coś się paliło,
 › Z jednostki wewnętrznej wycieka czynnik chłodniczy,

› Nie naprawiaj ani nie modyfikuj klimatyzatora samodzielnie.
› Jeśli klimatyzator działa w nienormalnych warunkach, może to spowodować awarię, porażenie prądem lub pożar.
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6. INSTRUKCJE INSTALACJI

6.1 Bezpieczne obchodzenie się z łatwopalnym czynnikiem chłodniczym

Wymagania dotyczące kwalifikacji personelu zajmującego się montażem i konserwacją

› Cały personel zajmujący się systemami klimatyzacji powinien posiadać ważny certyfikat wydany przez uprawnioną  
organizację oraz kwalifikacje do pracy z systemami chłodniczymi uznane w tej dziedzinie. Jeśli konserwacja lub  
naprawa jest wymagana przez innych techników, powinni być oni nadzorowani przez osobę uprawnioną do sto-
sowania łatwopalnego czynnika chłodniczego.

› Urządzenie może być naprawiane tylko zgodnie z procedurą zalecaną przez producenta urządzenia.

Uwagi dotyczące instalacji

› Klimatyzatora nie wolno używać w pomieszczeniu, w którym płonie ogień (np. rozpalony kominek, palnik gazowy,  
ogrzewanie elektryczne z wężownicami).

› Zabrania się wiercenia otworów w przewodzie czynnika chłodniczego ani wrzucania go do ognia
› Klimatyzator może być zainstalowany tylko w pomieszczeniu o powierzchni większej niż minimalna. Minimalna  

powierzchnia pomieszczenia jest podana na tabliczce znamionowej lub w poniższej tabeli.
› Po instalacji należy przeprowadzić test, aby sprawdzić, czy czynnik chłodniczy nie wycieka z urządzenia.

Tabela a: minimalna powierzchnia pomieszczenia (m2)

Ilość czynnika
chłodniczego (kg) ≤ 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5

Montaż na podłodze / 14,5 16,8 19,3 22 24,8 27,8 31 34,3 37,8 41,5 45,4 49,4 53,6

Montaż przy oknie / 5,2 6,1 7 7,9 8,9 10 11,2 12,4 13,6 15 16,3 17,8 19,3

Montaż naścienny / 1,6 1,9 2,1 2,4 2,8 3,1 3,4 3,8 4,2 4,6 5 5,5 6

Montaż na suficie / 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3 2,6 2,8 3,1 3,4 3,7 4

Instrukcje konserwacji

› Sprawdź, czy obszar konserwacji i powierzchnia podłogi w pomieszczeniu spełniają wymagania podane  
na tabliczce znamionowej.

› Urządzenie można użytkować tylko w pomieszczeniach, które spełniają wymagania podane na tabliczce znamio-
nowej.

› Upewnij się, że obszar konserwacji jest dobrze wentylowany.
› Podczas pracy należy zapewnić stałą wentylację. Sprawdź, czy w obszarze konserwacji nie ma otwartego ognia  

lub potencjalnych źródeł zapłonu.
› W obszarze konserwacji nie może być otwartego ognia i należy umieścić znak ostrzegawczy „zakaz palenia”.
› Sprawdź, czy oznaczenia na urządzeniu są w dobrym stanie.
› Wymień słabo widoczne lub uszkodzone znaki ostrzegawcze.
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Lutowanie

Jeśli musisz przeciąć lub zlutować rury układu chłodzenia podczas konserwacji, wykonaj następujące kroki:

1. Wyłącz urządzenie i odłącz je,
2. Usuń czynnik chłodniczy,
3. Odkurz urządzenie,
4. Oczyść rury azotem (N2),
5. Wykonaj cięcie lub lutowanie,
6. Przetransportuj urządzenie z powrotem do serwisu w celu lutowania.
 › Czynnik chłodniczy należy poddać recyklingowi w specjalnym zbiorniku.
 › Upewnij się, że w pobliżu wylotu pompy nie ma otwartego ognia i że pomieszczenie jest dobrze wentylowane.

Uzupełnianie czynnika chłodniczego

› Podczas napełniania należy używać sprzętu przeznaczonego wyłącznie do czynnika chłodniczego R32. Uważaj,  
aby nie zmieszać różnych rodzajów czynnika chłodniczego.

› Podczas napełniania czynnikiem chłodniczym zbiornik powinien znajdować się w pozycji pionowej.
› Po zakończeniu napełniania przymocuj etykietę uzupełniania czynnika chłodniczego do urządzenia.
› Uważaj, aby nie przepełnić urządzenia czynnikiem chłodniczym.
› Po napełnieniu i przed uruchomieniem testowym należy sprawdzić, czy nie ma wycieków czynnika chłodniczego.  

Wycieki czynnika chłodniczego należy również sprawdzić podczas przenoszenia sprzętu.

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące transportu i przechowywania

› Przed rozładunkiem i otwarciem opakowania transportowego należy sprawdzić je za pomocą detektora gazów  
palnych.

› W tym miejscu nie może być otwartego ognia. Przestrzegaj zakazu palenia.
› Przestrzegaj lokalnych przepisów i praw.

6.2 Schemat rozmiarowy instalacji

Odległość od 
sufitu min. 15 cm

Odległość od 
przeszkody min. 

300 cm

Odległość od 
podłogi min. 

250 cm

Odległość 
od ściany 

min. 15 cm

Odległość 
od ściany 

min. 15 cm
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6.3 Instrukcje dotyczące montażu i przenoszenia urządzenia

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić bezpieczeństwo.

 OSTRZEŻENIE:

› Podczas instalacji lub przenoszenia urządzenia należy upewnić się, że w obwodzie czynnika chłodniczego nie ma  
powietrza ani żadnych substancji innych niż określony czynnik chłodniczy.

 Powietrze lub inne substancje w obiegu czynnika chłodniczego mogą spowodować wzrost ciśnienia w obwodzie,  
uszkodzenie sprężarki lub obrażenia.

› Podczas instalacji lub przenoszenia urządzenia nie należy dodawać do systemu czynnika chłodniczego niezgodnego  
z informacjami na tabliczce znamionowej.

 Niezastosowanie się do tej instrukcji może skutkować nieprawidłowym działaniem, awarią mechaniczną lub nawet  
obrażeniami.

› Jeśli podczas naprawy lub przenoszenia urządzenia konieczne jest gromadzenie się czynnika chłodniczego, uruchom  
urządzenie w trybie chłodzenia. Następnie całkowicie zamknij zawór po stronie wysokiego ciśnienia (zawór cieczy).  
Po około 30-40 sekundach zamknij zawór po stronie niskiego ciśnienia (zawór gazu), natychmiast wyłącz urządzenie  
i odłącz zasilanie. Należy pamiętać, że czas pompowania czynnika chłodniczego nie może przekraczać 1 minuty.

 Jeśli czynnik chłodniczy jest spuszczany zbyt długo, powietrze może zostać zassane i spowodować wzrost ciśnienia  
lub uszkodzenie sprężarki i obrażenia.

› Podczas spuszczania czynnika chłodniczego, przed odłączeniem rury, należy upewnić się, że zawory cieczy i gazu  
są całkowicie zamknięte oraz że zasilanie jest odłączone.

 Jeśli sprężarka zostanie uruchomiona, gdy zawór odcinający jest otwarty, a rura łącząca nie jest jeszcze podłączona,  
powietrze zostanie zassane i spowoduje wzrost ciśnienia lub uszkodzenie sprężarki i obrażenia.

› Podczas montażu urządzenia przed uruchomieniem sprężarki należy upewnić się, że rura łącząca jest dobrze pod 
łączona.

 Jeśli sprężarka zostanie uruchomiona, gdy zawór odcinający jest otwarty, a rura łącząca nie jest jeszcze podłączona,  
powietrze zostanie zassane i spowoduje wzrost ciśnienia lub uszkodzenie sprężarki i obrażenia.

› Zabrania się instalowania urządzenia w miejscu, w którym mogą wyciekać żrące lub łatwopalne gazy.
 Jeśli wyciek gazu nastąpi w pobliżu urządzenia, może dojść do wybuchu lub innego wypadku.
› Do podłączenia nie należy używać przedłużaczy. Jeśli przewód zasilający nie jest wystarczająco długi, skontaktuj  

się z lokalnym autoryzowanym centrum serwisowym w celu uzyskania odpowiedniego przewodu.
 Nieprawidłowe podłączenie może spowodować porażenie prądem lub pożar.
› Do podłączenia elektrycznego jednostki wewnętrznej i zewnętrznej należy użyć określonych typów kabli. Zabezpiecz  

przewody dobrze zaciskami, aby styki zacisków nie były narażone na rozciąganie.
 Niewystarczająco zwymiarowane kable elektryczne, niewłaściwe okablowanie i niezabezpieczone listwy zaciskowe  

mogą spowodować porażenie prądem lub pożar.
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6.4 Narzędzia instalacyjne

1. Poziomica,
2. Śrubokręt,
3. Wiertarka udarowa,
4. Wiertło,
5. Rozszerzacz do rury,
6. Klucz dynamometryczny,
7. Klucz,
8. Obcinaczka do rur,
9. Wykrywacz nieszczelności,
10. Pompa próżniowa,
11. Ciśnieniomierz,
12. Uniwersalny przyrząd pomiarowy,
13. Klucz imbusowy,
14. Taśma miernicza.

Uwaga:

› Skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą w celu instalacji.
› Nie używaj przewodu zasilającego, który nie ma wymaganych parametrów.

6.5 Wybór miejsca instalacji

Instalacja w następujących miejscach może spowodować awarię. Jeśli nie można uniknąć takich miejsc, skonsultuj się 
z lokalnym sprzedawcą.

1. Miejsca, w których w powietrzu unoszą się duże źródła ciepła, oparów, gazów palnych/wybuchowych
 lub substancji lotnych.
2. Miejsca, w których znajduje się sprzęt o wysokiej częstotliwości (np. spawarki lub urządzenia medyczne).
3. Miejsca blisko brzegu morza.
4. Miejsca, w których w powietrzu jest olej lub dym.
5. Miejsca, w których występują gazy siarkowe.
6. Inne miejsca o nietypowych warunkach.
7. Urządzenia nie należy instalować w pralni.

Jednostka wewnętrzna

1. W pobliżu wlotu i wylotu powietrza nie mogą znajdować się żadne przeszkody.
2. Wybierz miejsce, w którym woda może łatwo odpłynąć i nie będzie przeszkadzać innym osobom.
3. Wybierz miejsce, w którym możliwe jest łatwe połączenie z jednostką zewnętrzną oraz w pobliżu gniazdka
 elektrycznego.
4. Wybierz miejsce poza zasięgiem dzieci.
5. Wybierz miejsce, które utrzyma ciężar urządzenia i nie zwiększy hałasu i wibracji.
6. Urządzenie należy zainstalować 2,5 m nad podłogą.
7. Nie instaluj jednostki wewnętrznej bezpośrednio nad urządzeniami elektrycznymi.
8. Trzymaj urządzenie z dala od oświetlenia jarzeniowego.
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6.6 Wymagania dotyczące instalacji elektrycznej

1. Podczas instalacji urządzenia należy przestrzegać norm i przepisów dotyczących bezpieczeństwa elektrycznego.
2. Do podłączenia urządzenia należy użyć oddzielnego obwodu zasilania i wyłącznika automatycznego.
3. Sprawdź, czy zasilacz spełnia wymagania klimatyzatora. Niestabilne zasilanie lub nieprawidłowe podłączenie  

może spowodować awarię. Przed użyciem klimatyzatora należy zainstalować odpowiednie przewody zasilające.
4. Podłącz prawidłowo przewody fazowe, neutralne i uziemiające do gniazda elektrycznego.
5. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy sprzęcie elektrycznym odłącz zasilanie.
6. Nie podłączaj zasilania przed zakończeniem instalacji.
7. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwi-

sowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
8. Temperatura w obwodzie chłodzenia może być wysoka. Poprowadź kabel przyłączeniowy w wystarczającej od-

ległości od rur czynnika chłodniczego.
9. Urządzenie należy zainstalować zgodnie z lokalnymi normami i przepisami.
10. Urządzenie należy zainstalować, obsługiwać i przechowywać w pomieszczeniu o powierzchni większej 

 niż „X” m2 (patrz tabela a).

 Należy pamiętać, że urządzenie jest wypełnione łatwopalnym czynnikiem chłodniczym R32. Nieprawidłowa 
obsługa urządzenia może spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia. Szczegółowe in-

formacje na temat tego czynnika chłodniczego można znaleźć w części „Czynnik chłodniczy”.

Uziemienie

1. Klimatyzator jest urządzeniem elektrycznym klasy I. Musi być prawidłowo uziemiony zgodnie z obowiązującymi  
normami. Uziemienie musi być wykonane przez wykwalifikowanego specjalistę. Upewnij się, że funkcja uziemienia  
jest stale sprawdzana, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.

2. Żółtozielony przewód w klimatyzatorze to przewód uziemiający, którego nie wolno używać do innych celów.
3. Rezystancja uziemienia musi być zgodna z obowiązującymi normami bezpieczeństwa elektrycznego.
4. Urządzenie należy umieścić tak, aby jego wtyczka elektryczna była łatwo dostępna.
5. W przypadku stałego podłączenia do rozdzielni elektrycznej należy użyć wyłącznika, który rozłącza wszystkie 

bieguny i którego styki są min. 3 mm. W przypadku modeli z wtyczką zasilania upewnij się, że po instalacji wtyczka  
jest łatwo dostępna.
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7. INSTALACJA

7.1 Instalacja jednostki wewnętrznej

Krok 1: Wybór miejsca instalacji

Poleć miejsce instalacji klientowi i uzgodnij z nim.

Krok 2: Zainstaluj ramę do montażu na ścianie

1. Zawieś ramę do montażu ściennego na ścianie. Użyj poziomicy, aby ją wypoziomować, a następnie zaznacz miejsce  
na ścianie, aby wywiercić otwory montażowe.

2. Wywierć otwory w ścianie za pomocą wiertarki udarowej (wybierz średnicę wiertła zgodnie z zastosowanymi  
kołkami) i włóż kołki w otwory.

3. Przymocuj ramę do ściany za pomocą śrub (ST4.2X25TA), a następnie pociągnij ramę, aby upewnić się, że jest  
dobrze zamocowana. Jeśli kołek się poluzuje, wywierć w pobliżu kolejny otwór.

 
Krok 3: Zrób otwór na rury

1. Wybierz lokalizację otworu na rury zgodnie z kierunkiem wylotu rury. Otwór powinien znajdować się nieco niżej  
niż rama ścienna, jak pokazano na poniższym rysunku. 

Ściana

Min. 150 mm 
od ściany

Tylny otwór na rury

Oznaczenie środka Poziomica

Lewa
Ø 55

Prawa
Ø 55

Min. 150 mm 
od ściany

Ściana

EN-09, EN-12

Ściana

Min. 150 mm 
od ściany

Tylny otwór na rury

Oznaczenie środka Poziomica

Lewa
Ø 70

Prawa
Ø 70

Min. 150 mm 
od ściany

Ściana

EN-18, EN-24

2. W wybranym miejscu wywierć w ścianie otwór na rury o średnicy Ø 
55 lub Ø 70 mm. Aby zapewnić dobre odprowadzanie wody, otwór 
powinien mieć niewielkie nachylenie w dół (5 do 10°).

Uwaga:

› Podczas wiercenia otworu należy zwrócić uwagę na ochronę prze-
ciwpyłową i podjąć odpowiednie środki ostrożności.

› Kołki nie wchodzą w skład zestawu i należy je zakupić osobno.

5–10◦

Wewnętrzna
strona

Zewnętrzna
strona

Ø 55 mm
Ø 70 mm
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Krok 4: Opróżnij rury

1. Rury można wyprowadzić z jednostki w prawo, w prawo z tyłu, w lewo lub w lewo z tyłu.

W prawo

W prawo
z tyłu

W lewo

W lewo 
z tyłu

2.  Prowadząc rury w lewo lub w prawo, wytnij odpowiedni otwór w dolnej części pokrywy.

W prawoW lewo

Wytnij otwór

Krok 5: Podłącz rury jednostki wewnętrznej

1. Wyrównaj osie rur i włóż część przyłącza rury z urządzenia do przedłużonego kielicha rury.

Nakrętka 
obrotowa

Rura
łącząca

Połączenie

2. Ręcznie dokręć nakrętkę kołpakową.

Normalny 
klucz

Nakrętka
obrotowa

Łączona
rura

Klucz 
dynamometryczny

Podłączenie jednostki wewnętrznej
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3. Ustaw moment obrotowy klucza zgodnie z poniższą tabelą. Włóż klucz na złączkę rurową i klucz dynamometryczny 
na nakrętkę złączkową. Dokręć nakrętkę kluczem dynamometrycznym.

Nakrętka sześciokątna Moment obrotowy dokręcenia

Ø 6 mm 15–20 Nm

Ø 9,52 mm 30–40 Nm

Ø 12 mm 40–55 Nm

Ø 16 mm 60–65 Nm

Ø 19 mm 70–75 Nm

4. Gwint na rurach czynnika chłodniczego i połączeniach rurowych owiń izolacją termiczną i taśmą.

Wąż spustowy

Opakowanie 
izolacyjne

Krok 6: Zainstaluj wąż spustowy

1. Podłącz wąż spustowy do rury spustowej jednostki wewnętrznej.

Wąż spustowy
Rura spustowa

2. Owiń złącze taśmą.

Wąż spustowy
Rura spustowa

Taśma

Uwaga:

Nałóż izolującą osłonę na wąż spustowy, aby zapobiec kondensacji wody.
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Wąż 
spustowy

Izolacja

 
Krok 7: Podłącz kabel do jednostki wewnętrznej

1. Otwórz panel, odkręć śrubę na osłonie zacisków i zdejmij osłonę.

Panel
Wkręt

Osłona zacisków

2. Przeprowadź przewód zasilający przez przelotkę z tyłu jednostki wewnętrznej i wyprowadź go do przodu.

Przelotka

Przewód zasilający

3. Zdejmij zacisk kablowy, podłącz przewody zasilające do listwy zaciskowej zgodnie z kolorami, dokręć śruby zaci-
sków, a następnie zabezpiecz przewód zasilający zaciskiem.

N1 2 3

Niebieski

Podłączenie jednostki zewnętrznej

Czarny

Brązowy Zielony
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4. Załóż osłonę zacisków i zabezpiecz śrubą.
5. Zamknij panel.

Uwaga:

› Wszystkie przewody jednostki wewnętrznej i zewnętrznej muszą być podłączone przez profesjonalistę.
› Jeśli długość przewodu zasilającego jest niewystarczająca, poproś dostawcę o nowy, wystarczająco długi przewód.  

Nie łącz ze sobą kabli.
› Jeśli klimatyzator jest podłączony za pomocą wtyczki, wtyczka powinna być łatwo dostępna po instalacji.
› W przypadku klimatyzatorów bez wtyczki w obwodzie musi być podłączony wyłącznik automatyczny. Przełącznik  

ten musi odłączać wszystkie bieguny, a jego styki muszą znajdować się co najmniej 3 mm od siebie w stanie otwartym.

Krok 8: Zawiąż rury

1. Owiń rury łączące, przewód zasilający i wąż spustowy taśmą.

Urządzenie
wewnętrzne

Przewód zasilający
jednostek wewnętrznych

i zewnętrznych

Rura 
gazu

Taśma

Wąż spustowy

Rurka cieczy

2. Podczas owijania pozostaw pewną długość węża spustowego i przewodu zasilającego do instalacji. Po owinięciu  
części wiązki odłącz kabel zasilający od wiązki, a następnie oddziel wąż spustowy.

3. Równomiernie owiń całą długość pakietu.
4. Rury cieczy i gazu powinny być na końcu oddzielnie owinięte.

Rury łączące

Przewód zasilający jednostki wewnętrznej

Wąż spustowy
Taśma

Uwaga:

› Przewód zasilający i przewód sterujący nie powinny się krzyżować ani skręcać.
› Wąż spustowy należy zawiązać pod rurami.
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Krok 9: Odłącz jednostkę wewnętrzną

1. Włóż związane rury do przelotki w ścianie, a następnie przeprowadź je przez otwór w ścianie.
2. Zawieś jednostkę wewnętrzną na ramie do montażu ściennego.
3. Wypełnij szczelinę między rurami a przelotką gumową uszczelką.
4. Załóż przelotkę.
5. Upewnij się, że jednostka wewnętrzna jest bezpiecznie zainstalowana i spoczywa na ścianie.

Wewnętrzna strona Zewnętrzna strona

Przelotka
Uszczelka

Górny hak

Dolny hak ramy do 
montażu ściennego

Uwaga:

Nie zginaj węża spustowego zbyt mocno, aby nie zablokować przepływu wody.

7.2 Kontrola po instalacji

Po zakończeniu instalacji upewnij się, że spełnione są następujące wymagania:

Kontrolowane elementy Możliwa wada

› Czy urządzenie jest dobrze zamocowane? Urządzenie może spaść, wibrować lub hałasować.

› Czy sprawdziłeś rurociąg pod kątem wycieków? W przypadku wycieku czynnika chłodniczego istnieje 
ryzyko niewystarczającej wydajności chłodzenia/
ogrzewania.

› Czy izolacja termiczna rur jest wystarczająca? Może wystąpić kondensacja i kapanie wody.

› Czy odpływ wody jest w porządku? Może wystąpić kondensacja i kapanie wody.

› Czy napięcie zasilania jest zgodne z danymi na 
tabliczce znamionowej?

Może wystąpić awaria lub uszkodzenie elementów.

› Czy instalacja przewodów i rur jest prawidłowa? Może wystąpić awaria lub uszkodzenie elementów.

› Czy urządzenie jest prawidłowo uziemione? Może wystąpić “uciekanie” prądu.

› Czy przewód zasilający ma wymagane parametry? Może wystąpić awaria lub uszkodzenie części.

› Czy wlot i wylot powietrza są drożne? W przypadku zablokowania istnieje ryzyko 
niewystarczającej wydajności chłodzenia/ogrzewania.

› Czy po instalacji usunięto kurz i zanieczyszczenia? Może wystąpić awaria lub uszkodzenie elementów.

› Czy zawór gazu i zawór cieczy są całkowicie otwarte? W przypadku ograniczenia przepływu czynnika 
chłodniczego istnieje ryzyko niewystarczającej 
wydajności chłodzenia/ogrzewania.

› Czy otwór przelotowy rury jest dobrze zakryty? Wydajność chłodzenia (ogrzewania) lub energii 
elektrycznej mogą zostać zmniejszone.
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8. URUCHOMIENIE TESTOWE

1. Przed uruchomieniem testowym

› Poproś klienta o wyrażenie zgody na instalację klimatyzatora.
› Przekaż klientowi ważne informacje o klimatyzatorze.

2. Testowanie działania

› Włącz zasilanie i naciśnij przycisk ON / OFF na pilocie, aby rozpocząć pracę.
› Użyj przycisku MODE, aby przetestować tryby pracy: automatyczny, chłodzenie, osuszanie, wentylator i ogrzewanie.  

Sprawdź, czy wszystko działa normalnie.
› Gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej 16°C, nie można uruchomić trybu chłodzenia.

9. DODATEK

9.1 Konfiguracja rur łączących

1. Standardowa długość rury łączącej to 5 m.
2. Minimalna długość rury łączącej:
 W przypadku urządzenia ze standardową długością rury łączącej 5 m, jej minimalna długość nie jest ograniczona.  

W przypadku urządzenia ze standardową długością rury łączącej 7,5 lub 8 m, jej minimalna długość wynosi 3 m.
3. Maksymalna długość rury łączącej

Moc Maksymalna długość rury łączącej

5000 Btu/h (1465W) 15 m

7000 Btu/h (2051W) 15 m

9000 Btu/h (2637W) 15 m

12000 Btu/h (3516W) 20 m

18000 Btu/h (5274W) 25 m

24000 Btu/h (7032W) 25 m

4. Obliczenie dodatkowej ilości oleju w czynniku chłodniczym potrzebnej do przedłużenia rury łączącej:
 Gdy długość przewodu łączącego zostanie przedłużona o 10 m powyżej standardowej długości, należy dolać 

5 ml oleju do czynnika chłodniczego na każde dodatkowe 5 m przewodu.
 Procedura obliczania dodatkowej ilości czynnika chłodniczego (na podstawie długości przewodu cieczy):
 › Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego = wydłużona długość przewodu cieczy × dodatkowa ilość czynnika 

  chłodniczego na metr długości.
 › Dodaj wymaganą ilość czynnika chłodniczego zgodnie z długością standardowej rury, jak pokazano w poniższej  

  tabeli. Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego na metr zmienia się w zależności od średnicy przewodu cieczy.  
  Zobacz poniższą tabelę:
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Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego R32

Średnica rury łączącej Jednostka 
wewnętrzna

Jednostka
zewnętrzna

Rura cieczy (mm) Rura gazu (mm) (g/m)
Tylko do chłodzenia 

(g/m)
Do chłodzenia 

i ogrzewania (g/m)

Ø6 Ø9,5 lub Ø12 16 12 16

Ø6 lub Ø9,5 Ø16 lub Ø19 40 12 40

Ø12 Ø19 lub Ø22,2 80 24 96

Ø16 Ø25,4 lub Ø31,8 136 48 96

Ø19 – 200 200 200

Ø22,2 – 280 280 280

*Powyższa dodatkowa ilość czynnika chłodniczego jest zalecana, a nie obowiązkowa.

9.2 Przedłużenie szyjki rury

 Uwaga:

Główną przyczyną wycieku czynnika chłodniczego jest zwykle błąd przy rozszerzaniu szyjki rury. Postępuj zgodnie 
z poniższą procedurą, aby prawidłowo poszerzyć szyjkę rury.

1. Wytnij rury.
 › Zmierz odległość między jednostką wewnętrzną a zewnętrzną.
 › Przytnij rury na wymaganą długość za pomocą obcinaka do rur.

Rura

Fazowany Nierówny Postrzępiony

2. Usuń zadziory.
 › Usuń zadziory za pomocą gratownika i upewnij się, że zadziory nie dostaną się do wnętrza rury.

Pochylić w dół

Rura

Gratownik
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3. Nałóż odpowiednią izolację na rurę.
4. Załóż nakrętkę łączącą.
 › Zdejmij nakrętki obrotowe z rury łączącej jednostkę wewnętrzną i zawór i nakręć je na rurę.

Nakrętka 
obrotowa

Miedziana rura

5. Poszerz szyjkę rury.
 Przedłuż koniec rury za pomocą narzędzia rozprężnego.

 Uwaga:

Wymiar „A” zmienia się w zależności od średnicy rury (patrz poniższa tabela)

Średnica zewnętrzna A Max (mm). A Min (mm).

Ø6 – 6,35 (1/4") 1,3 0,7
Ø9,52 – 6,35 (3/8") 1,6 1,0
Ø12 – 6,35 (1/2") 1,8 1,0

Ø15,8 – 6,35 (1/4") 2,4 2,2

Narzędzie do 
rozszerzania Matryca

Rura

6. Zrób kontrolę.
 › Sprawdź jakość przedłużenia szyjki rury. Jeśli wystąpi wada, należy ponownie poszerzyć szyjkę rury zgodnie 

  z powyższymi krokami.

Gładka powierzchnia

Ta sama długość

Nieprawidłowe rozszerzenie

Uszkodzona
powierzchnia

Przechylenie Nierówna
grubość

Pęknięcia
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10. UWAGI

ODZYSKIWANIE ODPADÓW ELEKTRYCZNYCH
 

Symbol na produkcie lub w dołączonej dokumentacji oznacza, że   zużytych produktów elektrycznych 
i elektronicznych nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. W celu prawidłowej 
utylizacji produktu prosimy o odesłanie go do wyznaczonych punktów zbiórki, gdzie zostanie on bez-
płatnie przyjęty. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym 
negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby 
być spowodowane niewłaściwą utylizacją tego produktu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się 
z lokalnymi władzami lub najbliższym punktem zbiórki.
 

INFORMACJE O CZYNNIKU CHŁODNICZYM

Obiekt ten zawiera fluorowane gazy cieplarniane objęte Protokołem z Kioto. Konserwacja i usuwanie muszą być 
wykonywane przez wykwalifikowany personel.
Typ czynnika chłodniczego: R32
Poziom czynnika chłodniczego: patrz tabliczka znamionowa.
Wartość GWP: 675 (1 kg R32 = 0,675 t ekwiwalentu CO2)
GWP = potencjał tworzenia efektu cieplarnianego

Urządzenie jest wypełnione łatwopalnym czynnikiem chłodniczym R32.

W przypadku problemów z jakością lub innych problemów należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub 
autoryzowanym centrum serwisowym.
Połączenie alarmowe – numer telefonu: 112



www.ricomenergy.pl

Ricom energy sp. z o.o.
ul. płk. Andrzeja Hałacińskiego 2

32–050 Skawina
NIP 6793107189


