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INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszym przedstawiamy nowej generacji klimatyzator prze-
nośny przeznaczony do użytku w sypialniach, salach do nauki, 
holach, pomieszczeniach biurowych i konferencyjnych, maga-
zynach, halach sportowych, na poddaszach itp. Duża elastycz-
ność umożliwia łatwe ustawianie wymaganej temperatury
i poziomu wilgotności. Dodatkowo filtr wewnętrzny umożli-
wia usuwanie kurzu i oczyszczanie powietrza w celu zapew-
nienia zdrowego środowiska pracy.
Klimatyzator został opracowany z uwzględnieniem no-
woczesnych, praktycznych i ergonomicznych rozwiązań, 
aby uzyskać wygodny, wydajny i przenośny klimatyzator 
o niewielkich rozmiarach. Klimatyzator jest prosty w obsłudze, 
instalacji i konserwacji. System podwójnego sterowania (ste-
rownie zdalne / opcjonalne sterowanie ręczne) dodatkowo 
ułatwia użytkowanie klimatyzatora.
Klimatyzator jest wysoce konkurencyjny w porównaniu 
do innych urządzeń przeznaczonych do chłodzenia powietrza.
Dzięki kompaktowej konstrukcji, szerokim zakresie funkcjo-
nalności, funkcji automatycznego oczyszczania oraz wydajne-
mu układowi wentylacyjnemu urządzenie zapewnia minimal-
ny poziom hałasu i zużycia energii.
Mając na uwadze wygodę codziennego życia, w procesie 
projektowym uwzględniono czynniki ergonomiczne, dzięki      
czemu opracowano wysoce wydajny klimatyzator przenośny.
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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Bezpieczeństwo użytkownika oraz innych osób mają prioryte-
towe znaczenie. Zarówno w niniejszej instrukcji obsługi, jak i na 
urządzeniu znajduje się wiele ostrzeżeń dotyczących bezpie-
czeństwa. Należy zawsze zapoznać się ze wszystkimi ostrzeże-
niami oraz przestrzegać podanych tam zasad bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIE:
 Ten symbol wskazuje na niebez-
pieczeństwo poważnych obrażeń 
ciała lub śmierci

UWAGA:
Ten symbol wyznacza niebezpie-
czeństwo obrażeń ciała  lub uszko-
dzenia/zniszczenia mienia.

OSTRZEŻENIA

1. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat 
i starsze, osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych, 
czuciowych lub umysłowych lub osoby nieposiadające od-
powiedniego doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są 
nadzorowane w trakcie użytkowania urządzenia lub zostały 
poinstruowane, w jaki sposób bezpiecznie korzystać z urzą-
dzenia, i rozumieją związane z tym zagrożenia. Nie należy po-
zwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem. Czynności związane 
z czyszczeniem i konserwacją nie powinny być wykonywane 
przez dzieci bez nadzoru przez osoby dorosłe (dotyczy tylko 
klimatyzatorów posiadających oznakowanie CE).
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2. Urządzenie może być używane przez dzieci, osoby o ogra-
niczonych zdolnościach ruchowych, czuciowych lub umysło-
wych lub osoby nieposiadające odpowiedniego doświadcze-
nia i wiedzy, pod warunkiem, że są nadzorowane w trakcie 
użytkowania urządzenia lub zostały poinstruowane, w jaki 
sposób bezpiecznie korzystać z urządzenia, i rozumieją związa-
ne z tym zagrożenia. Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się 
urządzeniem (z wyłączeniem klimatyzatorów posiadających 
oznakowanie CE).

3. Klimatyzator należy uziemić. Nieprawidłowe uziemienie 
stwarza niebezpieczeństwo porażenia prądem. Przewodu 
uziemiającego nie należy podłączać do rur doprowadzających 
gaz lub wodę, instalacji odgromowej ani przewodu uziemiają-
cego telefon. Po zakończeniu instalacji należy przeprowadzić 
kontrolę uziemienia poprzez podłączenie do źródła zasilania.

4. Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem, należy 
zainstalować wyłącznik różnicowo-prądowy o odpowiedniej 
wydajności znamionowej.

5. Klimatyzatora nie należy instalować w miejscu, w którym  
występują łatwopalne gazy lub ciecze.

NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU.

1. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać                   
wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis produ-
centa lub inną wykwalifikowaną osobę.

2. Typ bezpiecznika: AC250V T3.15AL.

3. Do wlotów i wylotów powietrza nie należy wkładać palców, 
prętów ani innych przedmiotów.
Wentylator obracający się z dużą prędkością może spowodo-
wać obrażenia ciała.
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4. Nie należy dotykać łopatek zapewniających właściwy kieru-
nek przepływu powietrza.
Niebezpieczeństwo zablokowania palca i uszkodzenia kompo-
nentów układu napędowego łopatek.

5. Nie należy próbować samodzielnie naprawiać klimatyzatora.
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała lub spowodowania dodat-
kowych uszkodzeń.

6. Podczas burzy należy odłączyć klimatyzator od źródła zasi-
lania za pomocą wyłącznika głównego, aby nie dopuścić do 
uszkodzenia urządzenia.

7. Do czyszczenia urządzenia nie należy stosować cieczy lub 
żrących detergentów. Ponadto klimatyzator należy chronić 
przed kontaktem z wilgocią i rozpryskiwaną wodą lub innymi 
cieczami. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia pla-
stikowych komponentów lub porażenia prądem.

8. Klimatyzatora nie należy używać w pomieszczeniach takich 
jak pralnie.

UWAGA

Należy unikać długotrwałego przebywania w otoczeniu zim-
nego powietrza. Może to prowadzić do pogorszenia stanu        
fizycznego i problemów zdrowotnych.

Klimatyzator należy czyścić za pomocą miękkiej i suchej szmat-
ki. Do czyszczenia nie należy stosować następujących środków: 
rozpuszczalniki chemiczne, środki owadobójcze, łatwopalne 
materiały w aerozolu, ze względu na możliwość uszkodzenia 
powierzchni zewnętrznej klimatyzatora. Klimatyzatora nie na-
leży spryskiwać wodą.

Podczas korzystania z klimatyzatora okna i drzwi powinny być 
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zamknięte, aby zapewnić optymalną wydajność chłodzenia 
lub ogrzewania.

Jeżeli filtr powietrza jest bardzo zanieczyszczony, może to    
prowadzić do obniżenia wydajności chłodzenia lub ogrzewa-
nia. Należy regularnie czyścić filtr powietrza.

KOMPONENTY KLIMATYZATORA
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AKCESORIA

UWAGA

Klimatyzator przedstawiony w niniejszej instrukcji obsłu-
gi może nieznacznie różnić się od modelu prezentowanego 
w broszurach promocyjnych lub zakupionego modelu klima-
tyzatora. Prosimy porównać podane informacje z wyglądem 
rzeczywistego urządzenia. Dziękujemy.

Zakres temperatur roboczych klimatyzatora: 16~35oC w try-
bie chłodzenia, 5~27oC w trybie ogrzewania.

Uwagi dotyczące otwarcia żaluzji przenośnego klimatyzatora 
modelu L:

1. Dzięki funkcji automatycznej regulacji przepływu powietrza 
podczas użytkowania klimatyzatora nie można przekroczyć 
minimalnej wielkości otwarcia żaluzji wentylacyjnej.

2. W modelach nieposiadających funkcji automatycznej re-
gulacji przepływu powietrza, minimalny kąt otwarcia żalu-
zji wentylacyjnej: od stanu zamknięcia do 5 stopni. Podczas 
użytkowania klimatyzatora kąt otwarcia żaluzji nie mogą być 
mniejsze niż minimalny kąt otwarcia wymagany dla zachowa-
nia minimalnego przepływu powietrza.
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* (#) Części opcjonalne, niewystępujące w niektórych modelach.

UWAGA

Prosimy korzystać z przycisków na pilocie powiązanych                         
z odpowiednimi funkcjami widocznymi na wyświetlaczu.              
Pozostałe przyciski nie są aktywne.
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PANEL STEROWANIA

HIGH – Duża prędkość

MID – Średnia prędkość

LOW – Mała prędkość

COOL – Tryb chłodzenia

DRY – Tryb osuszania

HEAT – Tryb ogrzewania (tryb niedostępny w modelach typu 
 „cold wind”)

FAN – Tryb wentylacji

TIMER – Programator czasowy

SLEEP – Funkcja Sleep

SWING – Funkcja Swing

UWAGA

Na powyższym rysunku zostały przedstawione wszystkie 
przyciski i wskaźniki. Jeżeli zakupiony klimatyzator różni się 
od tego przedstawionego na rysunku, prosimy porównać    
podane informacje z wyglądem rzeczywistego klimatyzatora.
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1. Przycisk
Włączenie / wyłączenie klimatyzatora.

2. Przyciski 
Za pomocą powyższych przycisków można odpowiednio 
zwiększyć lub zmniejszyć wartość zadanej temperatury po-
wietrza w pomieszczeniu.

3. Przycisk
Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę trybu pracy      
klimatyzatora pomiędzy COOL (tryb chłodzenia), DRY (tryb osu-
szania), HEAT (tryb ogrzewania) i FAN (tryb wentylacji).

4. Przycisk
Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę prędkości      
obrotowej wentylatora od LOW (mała prędkość), MID (śred-
nia prędkość), HIGH (duża prędkość), a następnie z powrotem 
LOW (niska prędkość).

PRZYCISKI FUNKCYJNE

1. Funkcje Timer, Sleep, Swing, Auto (automatyczny wybór try-
bu pracy klimatyzatora / automatyczna regulacja prędkości 
obrotowej wentylatora) są dostępne za pomocą pilota. Funk-
cje te nie są dostępne z panelu sterowania.

2. Pozostałe funkcje dostępne z panelu sterowania są takie 
same jak funkcje dostępne za pomocą pilota.

UWAGA
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INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

OSTRZEŻENIE:
Nieprzestrzeganie poniżej wskaza-
nych zasad bezpieczeństwa może 
prowadzić do porażenia prądem, 
pożaru lub obrażeń ciała.

1. Wtyczkę należy podłączyć do pra-
widłowo zainstalowanego i uzie-
mionego gniazdka.

2. Do podłączania urządzenia do 
źródła zasilania nie należy stosować 
przedłużacza ani przejściówek.

PRZED URUCHOMIENIEM KLIMATYZATORA

1. Wybierz odpowiednią lokalizację i upewnij się, że w pobliżu 
znajduje się gniazdko elektryczne.

2. Zainstaluj elastyczny kanał odprowadzający i regulowany 
zestaw montażowy do podłączenia klimatyzatora do okna.

3. Podłącz klimatyzator do odpowiedniego gniazdka.

4. Włącz klimatyzator.

TRYB OGRZEWANIA (MODELE „COLD WIND” 
NIE POSIADJĄ FUNKCJI OGRZEWANIA)

1. Naciśnij przycisk MODE kilka razy, aż zaświeci się dioda HEAT.
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TRYB CHŁODZENIA

1. Naciśnij przycisk MODE kilka razy, aż zaświeci się dioda COOL.

2. Ustaw temperaturę za pomocą przycisków +/-.

3. Naciśnij przycisk FAN, aby ustawić prędkość obrotową 
wentylatora.

4. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć klimatyzator. Ponowne 
naciśnięcie przycisku spowoduje wyłączenie klimatyzatora.

2. Ustaw temperaturę za pomocą przycisków +/-.

3. Naciśnij przycisk FAN, aby ustawić prędkość obrotową 
wentylatora.

4. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć klimatyzator. Ponow-
ne naciśnięcie przycisku spowoduje wyłączenie klimatyzatora.

TRYB OSUSZANIA

1.  Naciśnij przycisk MODE kilka razy, aż zaświeci się dioda DRY.

2.  W tym trybie wentylator obraca się ze stałą prędkością.

3. Aby zapewnić optymalną wydajność osuszania, należy 
zamknąć wszystkie okna i drzwi.

4. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć klimatyzator. Ponowne 
naciśnięcie przycisku spowoduje wyłączenie klimatyzatora.

TRYB CYRKULACJI POWIETRZA

1.  Naciśnij przycisk MODE kilka razy, aż zaświeci się dioda FAN.
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2. Naciśnij przycisk FAN, aby ustawić prędkość obrotową 
wentylatora.

3.  Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć klimatyzator. Ponow-
ne naciśnięcie przycisku spowoduje wyłączenie klimatyzatora.

PROGRAMATOR CZASU

1. Naciśnij przycisk TIMER.

2. Ustaw przedział czasowy za pomocą przycisków + / -.

UWAGA

Funkcja Time Off jest aktywna tylko przy włączonym klimatyzatorze. 
Funkcja Time On jest aktywna tylko przy wyłączonym klimatyzatorze.

ODPROWADZANIE WODY

1. W trybie osuszania wyjmij korek zamykający górny od-
pływ z tyłu urządzenia. Podłącz wężyk spustowy do odpływu.              
Drugi koniec wężyka spustowego podłącz do instalacji odpro-
wadzania wody.
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2. Jeżeli urządzenie jest wyposażone w pompę odpływową 
jak na rysunku poniżej, wężyk spustowy należy podłączyć                 
w następujący sposób:

Wyjmij korek zamykający odpływ pompy z tyłu urządzenia        
i podłącz wężyk spustowy do odpływu. Drugi koniec wężyka 
spustowego podłącz do otworu odpływowego lub instalacji 
odprowadzania wody.

UWAGA

Upewnij się, że wężyk spu-
stowy jest pewnie zamoco-
wany i szczelny. Ustaw wężyk 
spustowy w kierunku otworu 
odpływowego i upewnij się, 
że nie występują załamania,

które mogłyby mieć niekorzystny wpływ na przepływ wody. Umieść 
koniec wężyka spustowego w otworze odpływowym i upewnij 
się, że wężyk jest skierowany w dół, aby zapewnić bezproblemo-
wy przepływ wody. Nigdy nie ustawiaj wężyka w kierunku do góry.

3. Gdy poziom wody w dolnej tacce osiągnie zadany poziom,  
na wyświetlaczu pojawi się symbol P1.
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Ostrożnie przenieś klimatyzator do otworu odpływowego,    
wyjmij korek zamykający dolny odpływ i odprowadź wodę                  
z klimatyzatora. Załóż korek zamykający odpływ i ponownie 
uruchom urządzenie. Sprawdź, czy symbol P1 zniknął z wy-
świetlacza. W przypadku ponownego wystąpienia tego błędu 
prosimy skontaktować się z serwisem naprawczym.

UWAGA

Przed uruchomieniem klimatyzatora 
upewnij się, że został założony korek za-
mykający dolny odpływ.

INSTALACJA

PRZEWODNIK DLA UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik ma obowiązek zapewnić odpowiednie źródło 
zasilania, zgodne z parametrami podanymi na urządzeniu.

2. Należy stosować odpowiednie przewody i korzystać z wy-
dajnego gniazdka z bolcem uziemiającym, odpowiedniego 
do wtyczki przewodu zasilającego klimatyzatora.

3. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać       
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wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis produ-
centa lub inną wykwalifikowaną osobę, aby nie dopuścić do 
porażenia prądem.

4. Urządzenie należy zainstalować zgodnie z obowiązującymi 
zasadami podłączania instalacji elektrycznych.

5. Po zainstalowaniu urządzenia wtyczka przewodu zasilające-
go powinna być łatwo dostępna.

6. W razie przepalenia bezpiecznika w obwodzie, należy            
zamontować nowy bezpiecznik typu F3.15A/250V.

WYBÓR MIEJSCA INSTALACJI

1. Klimatyzator przenośny należy umieścić na płaskim podło-
żu, zapewniając odpowiednio dużą przestrzeń wokół urządze-
nia. W obszarze wylotów powietrza nie mogą znajdować się 
żadne przeszkody.

2. Należy zachować minimalny odstęp 50 cm od ścian lub                  
innych powierzchni.

3. Podczas instalacji i użytkowania klimatyzatora stopień nachyle-
nia do płaszczyzny poziomej nie może być większy niż 10 stopni.

UWAGA

1. Klimatyzatora nie nale-
ży używać w pomieszcze-
niach takich jak pralnie.
2. Po zakończeniu instala-
cji klimatyzatora wtyczka 
przewodu zasilającego po-
winna być łatwo dostępna.
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INSTRUKCJA MONTAŻU DO KANAŁU
WENTYLACYJNEGO

1. Ustaw kanał wentylacyjny na 
wysokości wylotu powietrza 
w klimatyzatorze przenośnym. 
Przymocuj urządzenie, a na-
stępnie dokręć elementy mocu-
jące. Wepchnij kanał do otworu 
montażowego i upewnij się, że 
został pewnie zamocowany.

2. Zamocuj drugi koniec kanału 
w łączniku.

3. Przymocuj łącznik do okna 
znajdującego się w pobliżu 
miejsca instalacji.

1. Kanał można ścisnąć do 450 mm (minimalna długość) i roz-
ciągnąć do 1800 mm (maksymalna długość). Zaleca się stoso-
wać kanał o minimalnej długości.

2. Nadmierne rozciągnięcie lub zagięcia kanału mogą mieć    
niekorzystny wpływ na wydajność procesu chłodzenia (rysunki 
na drugiej stronie).

UWAGA
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PODŁĄCZENIE KLIMATYZATORA DO OKNA - 
ZESTAW MONTAŻOWY

Dostarczony zestaw montażowy umożliwia podłączenie kli-
matyzatora do większości standardowych okien pionowych 
i poziomych. Jednakże może zachodzić konieczność udosko-
nalenia lub zmodyfikowania niektórych aspektów procedury 
instalacyjnej w przypadku niektórego typu okien. Minimalne                   
i maksymalne wymiary otworów okiennych przedstawiono na 
Rys. A i B.
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Śruba i nakrętka służą do przymocowania listy zaślepiającej.

UWAGA

KONSERWACJA

Nowy klimatyzator jest wykonany w taki sposób, aby zapewnić 
niezawodne działanie przez wiele lat. W niniejszym rozdziale 
opisano w jaki sposób należy prawidłowo czyścić i konserwo-
wać klimatyzator.

W sprawie rocznych przeglądów należy kontaktować się z au-
toryzowanym lokalnym serwisem producenta. Koszt przeglądu 
ponosi użytkownik.

CZYSZCZENIE FILTRA POWIETRZA

Jeżeli filtr powietrza jest zanieczysz-
czony, może to prowadzić do obni-
żenia wydajności chłodzenia. Filtr 
powietrza należy czyścić co dwa       
tygodnie.

1. Wyłącz klimatyzator i odłącz go od 
źródła zasilania.

2. Zdejmij pokrywę filtra i wyjmij 
wkład filtrujący.

3. Umyj wkład filtrujący w ciepłej wodzie z mydłem.

Wkładu filtrującego nie należy prać w zmywarce do naczyń. 
Do czyszczenia wkładu filtrującego nie należy stosować środ-
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ków chemicznych. Wkład filtrujący należy dokładnie wysuszyć 
przed ponownym założeniem.

4. Zamocuj filtr powietrza do pokrywy za pomocą haczyków 
na wewnętrznej powierzchni pokrywy. Załóż pokrywę filtra                 
na miejsce.

CZYSZCZENIE KLIMATYZATORA

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wyłącz klimatyzator                
i odłącz go od źródła zasilania.

2. Przetrzyj powierzchnię klimatyzatora pomocą suchej szmatki.

3. Jeżeli powierzchnia zewnętrzna klimatyzatora jest bardzo 
brudna, wytrzyj ją za pomocą wilgotnej szmatki zwilżonej              
zimną wodą.

Jeżeli klimatyzator nie będzie używany przez dłuższy czas, wy-
ciągnij gumową wtyczkę, aby odprowadzić wodę z wnętrza kli-
matyzatora w sposób pokazany na rysunku po prawej stronie.

UWAGA

OSTRZEŻENIE:
1. Do czyszczenia powierzchni klima-
tyzatora nie należy stosować benzy-
ny, benzenu, rozcieńczalników ani 
żadnych innych środków chemicz-
nych bądź ciekłych środków owado-
bójczych ze względu na możliwość 
uszkodzenia powłoki ochronnej 
bądź popękanie i odkształcenie pla-
stikowych komponentów.
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2. Nigdy nie należy czyścić klima-
tyzatora poprzez polewanie wodą 
powierzchni zewnętrznej, ponieważ 
może to spowodować uszkodzenie 
komponentów elektrycznych i izola-
cji przewodów.

3. Do czyszczenia filtra powietrza 
nigdy nie należy stosować gorącej 
wody o temperaturze powyżej 40oC 
(104oF).

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Aby zaoszczędzić na kosztach serwisu naprawczego, prosimy 
skorzystać z poniżej podanych sugestii i spróbować samodziel-
nie rozwiązać problem.

Klimatyzator nie działa

MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

- Wyłącznik główny znajdu-
je się w pozycji wyłączonej.

- Brak dopływu energii elek-
trycznej.

- Przepalony bezpiecznik.

- Nie można uruchomić cza-
su uruchomienia.

- Ustaw wyłącznik główny  
w pozycji włączonej.

- Poczekaj na przywrócenie 
zasilania.

- Wymień bezpiecznik.

- Poczekaj lub zmień czas 
uruchomienia.
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Klimatyzator nie włącza się po naciśnięciu przycisku ON/OFF

MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

- Czas od momentu wyłącze-
nia nie wynosi trzy minuty.

- Temperatura otoczenia jest 
niższa od ustawionej tempe-
ratury.

- Odczekaj trzy minuty.

- Ponownie ustaw tempe-
raturę.

Nawiew działa, ale przy niskiej wydajności chłodzenia

MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

- Błędnie ustawiona temp.                        

- Filtr powietrza zablokowa-
ny przez zanieczyszczenia.

- Zablokowany wlot lub  
wylot powietrza.

- Klimatyzator jest uży-
wany w bardzo gorącym                                
pomieszczeniu.

- Niewystarczająca wydaj-
ność chłodzenia.

- Drzwi lub okna są otwarte.

- Ustaw prawidłową tempe-
raturę. Ustawiona tempera-
tura powinna być niższa niż 
temperatura otoczenia.

- Oczyść filtr powietrza.

- Usuń zanieczyszczenia 
blokujące otwory.

- Odczekaj dłużej na odpro-
wadzenie ciepła ze ścian, 
sufitu, podłogi i mebli.

- Potwierdź wymaganą 
wydajność chłodzenia             
u dostawcy.

- Zamknij drzwi i okna.
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Hałas lub drgania

MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

- Podłoże nie jest poziome 
lub wystarczająco płaskie.

- Umieść urządzenie w miarę 
możliwości na płaskim, wy-
poziomowanym podłożu.

Znaczenie symbolu przekreślone-
go śmietnika: nie wyrzucaj urządzeń 
elektrycznych w postaci niesegre-
gowanych odpadów, korzystaj z od-
dzielnych punktów zbiórki odpadów.
Skontaktuj się z lokalnym urzędem 
w celu uzyskania informacji dotyczą-
cych systemy gromadzenia odpa-
dów. Jeżeli urządzenia elektryczne są 
unieszkodliwiane w składowiskach 
ziemnych wysypisk, niebezpieczne 
substancje mogą przenikać do wód 
gruntowych i dostać się do łańcucha 
pokarmowego, szkodzić zdrowiu 
i dobremu samopoczuciu. Podczas 
wymiany starych urządzeń na nowe, 
sprzedawca jest prawnie zobligowa-
ny do nieodpłatnego przyjęcia stare-
go urządzenia do utylizacji.

ZASADY USUWANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU 
ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
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Tabela olejów sprężarkowych

Producent / Znak 
handlowy  producenta 

sprężarki
Olej

Highly

Meizhi

Rechi

α68HES-H lub równoważny

ESTER OIL Vg68

NMOC Ze-Gles RB68EP                
lub równoważny

Czynnik 
chłodniczy

R410A

R410A

R410A







Klimatyzator ścienny typu Split.
GALAXY ASW-H09B4/LAR1DI-RU

Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji uważnie
i dokładnie przed uruchomieniem urządzenia!

Zachowaj tę instrukcję, aby móc jej użyć w przyszłości.

CNAUX.PL

INSTRUKCJA MONTAZU

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR MARKI W POLSCE

KONTAKT
e-mail: biuro@actionenergy.pl

tel./fax +48 12 656 31 38

CNAUX.PL

.
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