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INSTRUKCJA OBSŁUGI 



1. WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTWA 

 
Aby zapobiec obrażeniom użytkownika lub innych osób oraz 

uszkodzeniom mienia, należy przestrzegać poniższych 

instrukcji. Nieprawidłowa obsługa z powodu ignorowania 

instrukcji może spowodować obrażenia lub uszkodzenia.   
Wymienione środki bezpieczeństwa są podzielone na dwie 

kategorie. W obu przypadkach wymieniono ważne informacje 

dotyczące bezpieczeństwa, które należy uważnie przeczytać. 

 
OSTRZEŻENIE 

 
Nieprzestrzeganie ostrzeżenia może spowodować śmierć. 

 
UWAGA 

 
Nieprzestrzeganie ostrzeżenia może spowodować 

obrażenia ciała lub uszkodzenie sprzętu 
 

 

UWAGA  
 

Nie odłączaj zasilania ręcznie, gdy klimatyzator pracuje, w 

przeciwnym razie może dojść do awarii. 
 

Poproś sprzedawcę o instalację klimatyzatora. 

Niekompletna instalacja wykonana samodzielnie może 

spowodować wyciek wody, porażenie prądem i pożar. 
Poproś sprzedawcę o modyfikację, naprawę i 

konserwację.  
Niekompletne ulepszenia, naprawy i konserwacja mogą 

spowodować wyciek wody, porażenie prądem i pożar. 
 

Aby uniknąć porażenia prądem, pożaru, obrażeń ciała, lub 

jeśli zauważysz jakiekolwiek nieprawidłowości, takie jak 

zapach spalenizny, wyłącz zasilanie i skontaktuj się ze 

sprzedawcą w celu uzyskania instrukcji. 

  
Nigdy nie dopuszczaj do zamoczenia jednostki wewnętrznej 
lub pilota.  
Może to spowodować porażenie prądem lub pożar. 

 
Nigdy nie naciskaj przycisku pilota zdalnego sterowania 

twardym, spiczastym przedmiotem.  
Może to spowodować uszkodzenie pilota. 

 
W razie potrzeby wymiany bezpiecznika dopilnuj aby miał 

odpowiednią charakterystykę prądową.  
Zastąpienie drutem \ pominięcie bezpiecznika może 

doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub do pożaru. 
 

Długotrwałe wystawianie ciała na przepływ powietrza jest 

szkodliwe dla zdrowia. 
 

Nie wkładaj palców, prętów ani innych przedmiotów do 

wlotu lub wylotu powietrza.  
Gdy wentylator obraca się z dużą prędkością, nagłe zatrzymanie 
może spowodować obrażenia ciała. 

 
Nigdy nie używaj łatwopalnych aerozoli, takich jak lakier 

do włosów czy farba lakiernicza w pobliżu urządzenia.  
Może to spowodować pożar. 

 
Nie dotykaj wylotu powietrza i nie blokuj pracy żaluzji 

nawiewu gdy pracują one w trybie pracy naprzemiennej. 
Może dojść do utknięcia palców pomiędzy żaluzjami, blokady 
oraz uszkodzenia jednostki. 

 
Nigdy nie sprawdzaj ani nie naprawiaj urządzenia 
samodzielnie.  
Poproś odpowiednio wykwalifikowaną osobę  o wykonanie 
serwisu. 

 
Nie należy wyrzucać tego produktu razem z 

niesortowanymi odpadami komunalnymi. Konieczne jest 

oddzielne zbieranie takich odpadów do specjalnego 

przetwarzani 

 
Aby zapobiec wyciekom wody, skontaktuj się ze sprzedawcą. 

 

Wyłącz wszelkie łatwopalne urządzenia grzewcze, przewietrz 

pomieszczenie i skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego 

urządzenie zostało zakupione. 

 

 

UWAGA  
 
 

 
Nie należy używać klimatyzatora do innych celów.  
Aby uniknąć pogorszenia jakości, nie należy używać urządzenia do 

chłodzenia precyzyjnych instrumentów, żywności, roślin, zwierząt lub 

dzieł sztuki. 
 
Przed przystąpieniem do czyszczenia jednostki należy ją 

zatrzymać, wyłączyć bezpiecznik lub wyciągnąć przewód 

zasilający.  
W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem i obrażeń. 
 
Aby uniknąć porażenia prądem lub pożaru, upewnij się, że 

zainstalowany jest detektor prądu upływowego. 
 
Upewnij się, że klimatyzator jest odpowiednio uziemiony.  
Aby uniknąć porażenia prądem, upewnij się, że urządzenie jest 

uziemione i że przewód uziemiający nie jest podłączony do rury 

gazowej lub wodnej, piorunochronu lub uziemienia telefonicznego. 
 
Aby uniknąć obrażeń, nie zdejmuj osłony wentylatora jednostki 

zewnętrznej. 
 
Nie obsługuj klimatyzatora mokrą ręką.  
Może dojść do porażenia prądem. 
 
Nie dotykaj lameli wymiennika.  
Lamele wymiennika są ostre i delikatne, dotknięcie może spowodować 
obrażenia oraz ograniczenie przepływu powietrza w przypadku 
odkształcenia. 
 
Nie umieszczaj przedmiotów, które mogą zostać uszkodzone 

przez wilgoć, pod jednostką wewnętrzną.  
Jeżeli wilgotność w pomieszczeniu przekracza 80%, wylot odpływu 

jest zablokowany lub filtr jest zanieczyszczony. 
 
Po długim użytkowaniu sprawdź wspornik urządzenia i 

mocowanie pod kątem uszkodzeń. 
Jeśli wspornik jest uszkodzony lub poluzowany 
jednostka może zlecieć i spowodować obrażenia ciała . 
 
Aby uniknąć niedoboru tlenu, należy odpowiednio przewietrzyć 

pomieszczenie, jeśli wraz z klimatyzatorem używane są 

urządzenia z palnikiem. 
 
Ułóż wąż odpływu skroplin tak aby zapewnić niezakłucony 
przepływ.  
Niewłaściwe wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin może 

spowodować wycieki na ścianach, elewacjach, meblach itp. 
 
Nigdy nie dotykaj wewnętrznych części klimatyzatora.  
Nie zdejmuj panelu przedniego. Niektóre części wewnątrz są 

niebezpieczne, może to spowodować prażenie prądem, obrażenia 

ciała oraz uszkodzenie urządzenia. 
 
Małe dzieci, zwierzęta oraz rośliny nie powinny znajdować się 

pod bezpośrednim strumieniem powietrza.  
Może mieć to negatywny wpływ na zdrowie organizmu. 
 
Nie należy siadać ani kłaść przedmiotów na jednostce 

zewnętrznej. 
 
Może to spowodać upadek z wysokości, obrażenia ciała lub śmierć. 
 
Nie należy uruchamiać klimatyzatora podczas używania środka 
owadobójczego/fumigacyjnego w pomieszczeniu. 



 
Nie umieszczaj urządzeń wytwarzających otwarty ogień w 

miejscach narażonych na przepływ powietrza z urządzenia lub 

pod jednostką wewnętrznym.  
Może to spowodować niepełne spalanie lub deformację urządzenia 

pod wpływem ciepła. 
 

Nie instaluj klimatyzatora w żadnym miejscu, w którym może 

wyciec łatwopalny gaz.  
Jeśli dojdzie do wycieku w pobliżu klimatyzatora, może wybuchnąć 

pożar. 
 

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez małe dzieci lub 

osoby niepełnosprawne bez nadzoru. 
 

Małe dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się 

urządzeniem. 
 
 

UTYLIZACJA Nie należy wyrzucać tego produktu jako nie 

zaabsorbowane odpady komunalne. Konieczne jest 

oddzielne zbieranie takich odpadów do specjalnego 

przetwarzania. 
 

Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych wraz z niesegregowanymi 

odpadami komunalnymi, używaj osobnych punktów zbiórki.  
 Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać informacje 
dotyczące dostępnych miejsc zbiórki.  
Jeśli urządzenia elektryczne zostaną wyrzucone na wysypisko, 

substancje niebezpieczne mogą przedostać się do wód gruntowych i 

dostać się do łańcucha pokarmowego, szkodząc zdrowiu i 

samopoczuciu.  
 
 
 
 

2. OPIS 
 
Klimakonwektor składa się z jednostki wewnętrznej, jednostki 

zewnętrznej, rury łączącej i pilota zdalnego sterowania. 
 

Przycisk pracy awaryjnej   
Przycisk pracy awaryjnej  Odbiornik podczerwieni  

 
 

 
           Włącz/Wyłącz   TIMER   DEF./FAN ALARM  

 
Lampka pracy Wskaźnik Timera Lampka alarmu 

 
Wskaźnik PRE-DEF (tryb chłodzenia i grzania) 
 
lub wskaźnik tylko wentylatora (tryb tylko chłodzenie) 

 
(figure 1) Display panel 

 
Ta funkcja służy do tymczasowego sterowania urządzeniem na 
wypadek zgubienia pilota lub wyczerpania baterii. Dwa tryby, w 
tym AUTO i WYMUSZONE CHŁODZENIE, można wybrać 
PRZYCISKIEM TYMCZASOWYM na skrzynce kontrolnej kratki 
wentylacyjnej jednostki wewnętrznej. Po naciśnięciu tego 
przycisku klimatyzator uruchomi się w następującej kolejności: 
AUTO, WYMUSZONE CHŁODZENIE, WYŁ i powrót do trybu 
AUTO. 
1 AUTO 
 
Lampka OPERATION zaświeci się, a klimatyzator uruchomi się 
w trybie AUTO. Działanie pilota zdalnego sterowania może 
działać zgodnie z odbieranym sygnałem. 
 
2 WYMUSZONE CHŁODZENIE 
 
Lampka OPERATION miga, klimatyzator przełączy się w tryb 
AUTO po wymuszeniu schładzania przy WYSOKIEJ  prędkości 
nawiewu przez 30 minut. Działanie pilota zdalnego sterowania 
jest wyłączone. 
 
3 WYŁ 
 
Lampka OPERATION zgaśnie. Klimatyzator jest WYŁĄCZONY, 
gdy włączona jest obsługa pilota..  

 
UWAGA        

Niniejsza instrukcja nie obejmuje obsługi pilota zdalnego 

sterowania, szczegółowe informacje można znaleźć w  instrukcji 

obsługi pilota zdalnego sterowania  

3. ZAKRESY TEMPERATUR PRACY 
 
Układ powinien pracować w zakresie poniższych temperatur, 

aby zapewnić bezpieczną i efektywną pracę. 
 
 

          Temp.: Temperatura 
zewnętrzna 

Temperatura 
wewnętrzna 

Temperatura wody 
wejściowej 

 

    

Chłodzenie 0°C   43°C 17°C   32°C 3°C   20°C 

Grzanie    
(brak w modelu -15°C   24°C 0°C   30°C 30°C   75°C 

tylko chłodzenie)     
 
 

UWAGA  
 

1 Jeżeli klimakonwektor jest używany poza zakresem powyższych 

temperatur, może to spowodować nieprawidłowe działanie 

urządzenia. 
 

2 Gdy w pomieszczeniu panuje względnie wysoka wilgotność na 

powierzchni urządzenia może wykraplać się woda, należy zamknąć 

drzwi i okna. 
 

3 Optymalna wydajność urządzenia zostaje osiągnięta tylko w  

zakresie temperatur roboczych. 
 

4 Ciśnienie robocze w instalacji wodnej: maks .: 1,6 MPa, min: 0,15 

MPa. 

  

 
 

4. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE 

WYDAJNEJ PRACY URZĄDZENIA 
Ustaw odpowiednio żaluzję przepływu powietrza i unikaj 

bezpośredniego nadmuchiwania powietrza na użytkowników.  
 

Ustaw odpowiednio temperaturę pokojową, aby uzyskać 

komfortowe warunki. Unikaj nadmiernego ogrzewania lub 

chłodzenia.  
 

Zapobiegaj bezpośredniemu działaniu promieni słonecznych 

podczas chłodzenia, używając zasłon lub żaluzji. 
 

Podczas długotrwałej pracy urządzenia co jakiś czas 

przewentyluj pomieszczenie.  
 

Drzwi i okna powinny być zamknięte. Jeśli drzwi i okna 

pozostaną otwarte, powietrze wypłynie z pomieszczenia, 

powodując zmniejszenie efektu chłodzenia lub ogrzewania. 
 

Nigdy nie umieszczaj przedmiotów w pobliżu wlotu lub wylotu 
powietrza urządzenia. Może to spowodować pogorszenie efektu 
chłodzenia/grzania lub całkowicie zatrzymać działanie.   
  

  
Ustaw timer .  

 
Jeśli nie planujesz używać urządzenia przez dłuższy czas, 

wyjmij baterie z pilota. Gdy zasilanie jest włączone, część energii 

zostanie zużyta, nawet jeśli klimakonwektor nie działa. Odłącz 

zasilanie, aby oszczędzać energię.  
 

Jednostka wewnętrzna i pilot bezprzewodowy powinny być 

oddalone o co namniej 1m od telewizorów, radioodbiorników i 

urządzeń stereo. Niezastasowanie się do powyższego może 

spowodować zniekształcenie obrazu, zakłócenia lub 

interferencje sygnału.   
 

Zanieczyszczony filtr powietrza obniży wydajność chłodniczą lub 

grzewczą, czyść go raz na dwa tygodnie.  

 



5. USTAWIENIE KIERUNKU NAWIEWU 
 
Podczas pracy urządzenia można wyregulować żaluzję 

przepływu powietrza, aby zmienić kierunek przepływu i 

równomiernie rozprowadzać temperaturę w pomieszczeniu. 

Dzięki temu możesz cieszyć się nim bardziej komfortowo. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ustawienie – góra/dół (rys. 2)  

 

 
Ustawienie kierunku nawiewu.  
Wciśnięcie przycisku SWING powoduje naprzemienny ruch 

góra/doł łopatek kierujących, ponowne wciśnięcie SWING 

zatrzyma łopatki w określonej pozycji.  
 

Automatyczne sterowanie kierunkiem nawiewu.  
Pojedyńcze wciśnięcię przycisku SWING spowoduje pracę 

łopatek w pełnym zakresie naprzemiennie góra/dół aż do 

ponownego wciśnięcia przycisku.  

 

6. KONSERWACJA  
 

 

UWAGA!  

 

Przed czyszczeniem klimakonwektora upewnij się, że 

zasilanie jest wyłączone. 

Do czyszczenia urządzenia oraz pilota bezprzewodowego 

używaj suchej szmatki. 

 

 

Jeśli jednosta wewnętrzna jest bardzo brudna, można 

użyć do czyszczenia mokrej szmatki. 
Nigdy nie używaj wilgotnej szmatki na pilocie 
bezprzewodowego. 
 
Nie czyść jednostki papierem ściernym i nie zdrapuj 

zabrudzeń ostrymi przedmiotami, może to zmatowić i 

zarysować powierzchnię obudowy. 
 
Do czyszczenia nie używaj benzyny, rozcieńczalnika, 
proszku do polerowania lub podobnych 
rozpuszczalników do czyszczenia. 
Mogą one powodować pękanie lub deformację 
powierzchni z tworzywa sztucznego.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

▪ Konserwacja po długim okresie  
postoju  
 

Sprawdź i usuń wszystko co może blokować wlot lub wylot 

powietrza jednostek wewnętrznych i zewnętrznych. 

 

Oczyść filtry powietrza i obudowy jednostek wewnętrznych. 

 

Szczegółowe informacje na temat dalszego postępowania 

można znaleźć w rozdziale “Czyszczenie filtra powietrza“. 

 

Pamiętaj, aby założyć filtry w odpowiedniej pozycji. 

  
 
 

 

Czyszczenie filtrów  
 

Filtr powietrza może zapobiegać przedostawaniu się kurzu 

lub innych cząstek stałych. W przypadku zatkania filtra 

wydajność pracy klimakonwektora może się znacznie 

zmniejszyć. 

 

Dlatego filtr należy czyścić raz na dwa tygodnie podczas 

długiego użytkowania. 

 

Jeśli klimakonwektor pracuje w zapylonym otoczeniu należy 

czyścić filtry częściej. 

 

Jeśli nagromadzony kurz jest zbyt ciężki do oczyszczenia, 

należy wymienić filtr na nowy (wymienny filtr powietrza jest 

opcjonalnym wyposażeniem).   
1. Otwórz kratkę panelu maskującego  
Przesuń jednocześnie suwaki w stronę wnętrzna 

klimakonwektora (rys. 3). Otwórz grill. Opcjonalnie można 

odłączyć przewody łączące panel wyświetlacza 

z elektroniką.  
 

2. Wyciągnij kratkę razem z filtrem
 

 

(tak jak pokazano na rys.4).
 

 

3. Odczep i wyciągnij filtr. 

 

4. Wyczyść filtr   
Do czyszczenia filtra powietrza można użyć odkurzacza lub 

czystej wody. Jeśli nagromadzony kurz jest zbyt ciężki, użyj 

miękkiej szczotki i łagodnego detergentu aby go wyczyścić  

następnie wysusz filtr w chłodnym miejscu. 

  
 Strona wlotowa powinna być skierowana do góry podczas 

korzystania z odkurzacza. (Rys. 5) 
 

 
Strona wylotowa powinna być skierowana w dół podczas 
korzystania z wody.  
(Rys. 6) 
  
Uwaga: Nie należy suszyć filtra powietrza w 

bezpośrednim świetle słonecznym lub w ogniu.  
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5 Włóż filtr spowrotem do gniazda w kratce. 

 

6 Zamocuj kratkę spowrotem na zawiasach i podłącz 

przewody jeśli je odłączyłeś .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
fig.3  

7. 7. NASTĘPUJĄCE OBJAWY NIE SĄ 

AWARIAMI KLIMAKONWEKTORA 
 

Objaw 1: Układ nie działa 
 

Klimakonwektor nie uruchamia się natychmiast po naciśnięciu 

przycisku ON / OFF na pilocie zdalnego sterowania.  
Jeśli lampka pracy świeci się, układ jest w normalnym stanie. 

Aby zapobiec przeciążeniu silnika sprężarki, klimakonwektor 

może uruchamić się do 3 minut po wydaniu komendy.  

 
Jeśli zaświeci się lampka kontrolna i wskaźnik „PRE-DEF (typ 

chłodzenia i grzania) lub wskaźnik tylko wentylatora (typ tylko 

chłodzenie)”, oznacza to, że wybrałeś tryb grzania. Po 

uruchomieniu jednostka wewnętrzna wchodzi w tryb ochrony 

przed nadmuchem zimnym powietrzem i rozpoczyna pracę 

nadmuch dopiero gdy parownik osiągnie odpowiednią 

temperaturę. 

 

Objaw 2:  Przejście w tryb wentylatora      

podczas trybu chłodzenia 

 

 
Gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie do temperatury 

ustawionej, sprężarka wyłącza się, a jednostka wewnętrzna 

przechodzi w tryb wentylatora; gdy temperatura wzrośnie, 

sprężarka uruchomi się ponownie. Tak samo jest w trybie 

ogrzewania.  
 
 

 

   

Objaw 3: Z urządzenia wydobywa się biała mgła 
 

▪ Gdy wilgotność jest wysoka podczas pracy w trybie 
chłodzenia. Jeśli wnętrze jednostki wewnętrznej jest 
bardzo zanieczyszczone, rozkład temperatury w 
pomieszczeniu staje się nierównomierny. Konieczne jest 
wyczyszczenie wnętrza jednostki wewnętrznej. Poproś 
sprzedawcę o szczegółowe informacje na temat 
czyszczenia jednostki. Ta operacja wymaga 
wykwalifikowanego serwisu.  

 
 

 
Objaw 4: Hałas podczas chłodzenia 
 
Objaw 4.1: Jednostka wewnętrzna 

 

 
fig.5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
fig.6 

 
Gdy układ pracuje w trybie chłodzenia lub jest zatrzymany 

słychać ciągły syczący dźwięk. 

 

Hałas ten wydobywa się podczas pracy pompy spustowej 

(akcesoria opcjonalne). 

 

Po zatrzymaniu pracy układu który pracował w trybie grzania 

słychać trzaski i trzeszczenie. 

Na wskutek rozszerzalności cieplnej plastku, obudowa 

klimakonwektora  może zmieniać nieznacznie swoją objętość 

(kurczyć się lub powiększać).. 

 
Objaw 4.2: Jednostka zewnętrzna  
 

Gdy zmienia się ton hałasu roboczego. 
 
Hałas jest spowodowany zmianą częstotliwości napędzania 
sprężarki. 
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Objaw 5: Z urządzenia wydobywa się pył 
 

Jeśli urządzenie jest używanie pierwszy raz od dłuższego czasu w jego wnętrzu mógł nagromadzić się kurz. 
 
 
Objaw 6: Urządzenia mogą wydzielać nieprzyjemne zapachy 
 

▪ Urządzenie może pochłaniać zapachy z pomieszczeń, mebli, papierosów itp., a następnie emitować je ponownie. 

 

8 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

 

8.1. Problemy i przyczyny awarii klimakonwektora 
 
Jeśli wystąpi jedno z poniższych usterek, przerwij pracę, wyłącz zasilanie i skontaktuj się ze sprzedawcą. 
 

Lampka pracy miga szybko (dwa razy na sekundę) 
Lampka pracy również szybko miga po wyłączeniu zasilania i ponownym włączeniu    

 
Pilot uległ awarii lub doszło do uszkodzenia przycisku. 

 
Często uruchamia się urządzenie zabezpieczające, takie jak bezpiecznik, wyłącznik.  

 
Wyciek wody z jednostki wewnętrznej.  

 
Inne usterki.  

 

 
Jeśli układ nie działa poprawnie, z wyjątkiem wyżej wymienionych przypadków lub oczywiste są wyżej wymienione usterki, sprawdź 

system zgodnie z następującymi procedurami. (patrz tabela poniżej) 

 

Objawy Powody Rozwiązania 

Jednostka nie uruchamia się 

Awaria zasilania. 
Bezpiecznik jest wyłączony. 
Spalony bezpiecznik. 
Rozładowane baterie w pilocie. 
lub inna usterka pilota. 

Poczekaj na przywrócenie zasilania. 
Włącz bezpiecznik . 
Wymień bezpiecznik. 
Wymień baterie lub sprawdź ich  
położenie (+/-).  

Słaby efekt chłodzenia 

Nieprawidłowo ustawiona temperatura. 
Wymiennik jednostki wewnętrznej jest 
zabrudzony. 
Brudne filtry powietrza. 
Wlot powietrza jednostki wewnętrznej jest 
zablokowany/ograniczony. 

Ustaw prawidłowo temperaturę. 
Wyczyść wymiennik. 
Wyczyść filtry. 

Bezpośrednie naświetlenie słoneczne 
pomieszczenia. 
Otwarte drzwi i okna. 
Zbyt duża ilość źródeł ciepła. 
Zbyt wysoka temperatura zewnętrzna. 
(spadek wydajności chłodzenia – normalne 
zjawisko przy bardzo wysokich 
temperaturach zewnętrznych). 

Pozamykaj okna i drzwi. 
Jeśli jest to możliwe zasłoń okna 
zasłonami/żaluzjami. 
Wyeliminuj dodatkowe źródła ciepła. 

Słaby efekt grzania 
Temperatura zewnętrzna jest niższa niż 
7°C. 
Drzwi i okna nie są całkowicie zamknięte. 

Zamknąć drzwi i okna. 

Nie można zmienić prędkości 
wentylatora. 

Sprawdź, czy TRYB 
wskazany na wyświetlaczu jest 
"AUTOMATYCZNY" 
Ochrona przed nadmuchem ciepłego 
powietrza w trybie chłodzenia. 
Ochrona przed nadmuchem  zimnego 
powietrza w trybie grzania. 
 

Gdy jest wybrany tryb automatyczny 
klimakonwektor sam steruje prędkością 
wentylatora. 
 

Przy wciśnięciu przycisku 
ON/OFF, sygnał nie dociera 
do klimakonwektora. 

Sprawdź, czy baterie 
w pilocie zdalnego sterowania nie są 
wyczerpane. 
Brak zasilania jednostki. 

Wyłącz zasilanie. 
Wymień baterie w pilocie 
bezprzewodowym. 

Wyświetlacz nie wyświetla 
temperatury. 

Sprawdź, czy nie jest ustawiony tryb 
wentylatora FAN. 

Temperatura nie może być ustawiona 
podczas pracy w trybie wentylatora. 



Wskaźniki na wyświetlaczu  
znikają a jednostka przestaje 
pracować. 

Sprawdź czy nie jest to spowodowane  
zakończeniem cyklu timera TIMER OFF. 
. 

Działanie klimakonwektora będzie 
zatrzymane po upłynięciu ustawionego 
czasu. 

Wskaźnik TIMER ON  
Znika po upływie pewnego 
czasu. 

Sprawdź, czy minutnik 
operacja rozpoczyna się, kiedy 
wskazany jest TIMER WŁ 

Do określonego czasu, 
klimakonwektor automatycznie 
rozpocząć i odpowiednie 

Wskaźnik zniknie 

Brak dźwięku odbioru sygnału 
przez jednostkę wewnętrzną 
nawet gdy naciskany jest 

  Przycisk ON/OFF 

Sprawdź, czy sygnał 
nadajnik pilota 
kontroler jest odpowiednio ukierunkowany 
do odbiornika sygnału podczerwieni 
jednostki wewnętrznej, gdy 
Naciśnięto przycisk ON / OFF. 

Bezpośrednio nadaj sygnał nadajnika 
pilot do 
odbiornik sygnału podczerwieni 
jednostka wewnętrzna, a następnie 
kilkakrotnie 
naciśnij przycisk ON / OFF dwa razy. 

 


