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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.
› 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.
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› 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.
› 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  
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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.

2. NAZWY CZĘŚCI

Jednostka zewnętrzna

Wlot powietrza

Kabel łączący

Wylot powietrza

*Rzeczywisty produkt może wyglądać inaczej niż na powyższych obrazkach (postępuj zgodnie z rzeczywistym pro-
duktem.)

Uwaga:

Wygląd lub lokalizacja panelu wyświetlacza może różnić się od powyższych ilustracji. (Postępuj zgodnie z rzeczywi-
stym produktem.)
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3. INSTRUKCJE INSTALACJI

3.1 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.
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3.2 Schemat rozmiarowy instalacji

Odległość od 
przeszkody 
min. 50 cm

Odległość od
przeszkody
min. 50 cm

Rura spustowa

Odległość od
przeszkody
min. 30 cm

Odległość od przeszkody 
min. 200 cm

Odległość od
ściany min. 30  cm

3.3 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.
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 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.

3.4 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.

3.5 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.
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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.

3.6 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.

Model klimatyzacji Znamionowy prąd wyłącznika

AURA EN-09, AURA EN-12 10 A

AURA EN-18, AURA EN-24 16 A
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4. INSTALACJA

4.1 Instalacja jednostki zewnętrznej

Krok 1: Zamocuj podstawę jednostki zewnętrznej.

(Wybierz odpowiednią podstawę w zależności od miejsca instalacji)
1. Wybierz miejsce instalacji zgodnie ze strukturą budynku.
2. Przymocuj podstawę jednostki zewnętrznej w wybranym miejscu za pomocą śrub kotwiących.

Uwaga:

› Podczas montażu jednostki zewnętrznej należy przestrzegać niezbędnych środków ostrożności.
› Upewnij się, że podstawa może wytrzymać co najmniej czterokrotność ciężaru urządzenia.
› Jednostkę zewnętrzną należy zainstalować co najmniej 3 cm nad podłożem, aby umożliwić podłączenie odpływu wody.
› Do urządzenia z wydajnością chłodniczą 2300−5000 W wymaganych jest 6 śrub kotwiących; w przypadku urzą-

dzeń o mocy chłodniczej 6000−8000 W wymaganych jest 8 śrub kotwiących; do jednostki o mocy chłodniczej 
10000−16000 W potrzeba 10 śrub kotwiących.

Min. 3 cm nad podłożem
Krok 2: Zainstaluj odpływ.

(Tylko dla jednostek z funkcją chłodzenia i grzania)
1. Włóż złącze spustowe jednostki zewnętrznej do otworu w obudowie, jak pokazano na rysunku.
2. Podłącz do wylotu za pomocą węża spustowego.

  
Podłączenie spustu

Wąż spustowy

Wylot spustu
Podwozie
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Krok 3: Zamocuj jednostkę zewnętrzną.

1. Umieść jednostkę zewnętrzną na podstawie.
2. Zabezpiecz jednostkę zewnętrzną za pomocą śrub włożonych w otwory w nóżkach.

 

Otwory w nóżkach

Otwory w nóżkach

Krok 4: Podłącz rury łączące do jednostki zewnętrznej.

1. Odkręć śrubę na prawym uchwycie jednostki zewnętrznej i zdejmij uchwyt.

Śruba

Uchwyt

2. Odkręć pokrywę zaworu i włóż przedłużoną szyjkę rury do przyłącza na zaworze.

Rura
cieczy

Rura
gazu

Zawór
gazu

Zawór
cieczy

3. Ręcznie dokręć nakrętkę kołpakową.

Połączenie

Nakrętka 
kołpakowa
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4. Dokręć nakrętkę kołpakową kluczem dynamometrycznym zgodnie z tabelą.

Średnica nakrętki sześciokątnej (mm) Moment obrotowy dokręcania (N.m)

Ø6 15−20

Ø9,52 30−40

Ø12 45−66

Ø16 60−65

Ø19 70−75

Krok 5: Podłącz przewód zasilający do jednostki zewnętrznej.

1. Zdejmij zacisk kablowy, podłącz przewód zasilający i przewody sterujące (tylko modele grzewcze) do bloku zaci-
sków zgodnie z kolorem i dokręć śruby zacisków.

Podłączanie
jednostki wewnętrznej

09, 12: Model z pompą ciepła 18, 24: Model z pompą ciepła

niebieski
niebieski

niebieskiniebieski

czarny
czarny

brązowy
(czarny)

brązowy
(czarny)

brązowy

brązowy

żółto-
zielony

żółto-
zielony

żółto-zielony

żółto-
zielony

Zasilacz ZasilaczPodłączanie
jednostki wewnętrznej

Uwaga: 

Ilustracja bloku zacisków służy wyłącznie jako odniesienie, należy postępować zgodnie z blokiem zacisków w urządzeniu.
 
2. Zabezpiecz przewód zasilający i przewód sterujący za pomocą wspornika (tylko modele chłodzące i grzewcze).

Uwaga:

› Po dokręceniu śrub pociągnij lekko kabel, aby upewnić się, że jest dobrze podłączony.
› Nie przerywaj, nie przedłużaj ani nie skracaj przewodu zasilającego w żadnym miejscu.
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Krok 6: Dopasuj rury.

1. Rury należy ułożyć wzdłuż ściany, odpowiednio wygiąć i w razie potrzeby zakryć. Minimalny promień gięcia rury 
wynosi 10 cm.

2. Jeśli jednostka zewnętrzna znajduje się wyżej niż otwór w ścianie, przed wejściem do pomieszczenia należy wy-
konać kolanko „U”, aby zapobiec przedostawaniu się wody deszczowej do pomieszczenia.

 

Ściana

Kolano 
w kształcie 

litery „U“

Wąż spustowy

Wąż spustowy nie może prze-
chodzić przez otwór w ścianie na 
większej wysokości niż rura wylo-
towa jednostki wewnętrznej

Poprowadź wąż spustowy z 
lekkim spadkiem. Wąż spustowy 
nie może być zagięty do góry, 
karbowany itp.

Wąż nie 
może być 
skierowany 
do góry

Aby zapewnić dobry odpływ 
wody z urządzenia, końcówki 
węża odpływowego nie wolno 
zanurzać w wodzie

końcówki węża nie wolno 
zanurzać w wodzie

Wąż nie 
może być 
karbowany

Wąż nie 
może być 
karbowany Wąż nie 

może być 
karbowany
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4.2 Wyciąg powietrza za pomocą pompy próżniowej

1. Zdejmij zaślepki z zaworów cieczy i gazu oraz zaślepkę z wylotu uzupełniania czynnika chłodniczego.
2. Podłącz wąż pompy z baterii manometru do wylotu czynnika chłodniczego na zaworze gazowym, a następnie 

podłącz baterię manometru do pompy przez inny wąż pompy.
3. Otwórz zawór na baterii manometru, uruchom pompę i pompuj powietrze przez 10−15 minut. Ciśnienie należy 

utrzymywać na poziomie − 0,1 MPa.
4. Zatrzymaj pompę i odczekaj 1−2 minuty. Ciśnienie powinno pozostać na poziomie 10,1 MPa.  Jeśli ciśnienie wzrośnie, 

może dojść do wycieku w obwodzie chłodniczym.
5. Odłącz baterię manometru i otwórz całkowicie zawór cieczy i zawór gazu za pomocą klucza imbusowego.
6. Zainstaluj zawór i zaślepki wylotu, aby dodać czynnik chłodniczy.
7.  Zainstaluj uchwyt.

Zawór płynu Manometr

Pokrywa 
zaworów

Pompa 
próżniowa

Zawór gazu

Wylot do 
uzupełniania 

czynnika 
chłodniczego

Osłona wylotu

 

4.3 Test szczelności

1. Korzystanie z wykrywacza nieszczelności:
 Sprawdź rury i połączenia za pomocą wykrywacza nieszczelności.
2. Używanie roztworu mydła:
 Jeśli wykrywacz nieszczelności nie jest dostępny, sprawdź rury i połączenia roztworem mydła. Nałóż roztwór my-

dła na podejrzany obszar i pozostaw go tam na co najmniej 3 minuty. Jeśli w tym miejscu utworzą się pęcherzyki, 
czynnik chłodniczy wycieknie.
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4.4 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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5. 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.

6. DODATEK

6.1 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.

6.2 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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