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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

*Niewłaściwa obsługa,  ignorowanie zaleceń instrukcji spo-
woduje uszkodzenia lub szkody.

OSTRZEŻENIE:
 Ten symbol wskazuje na możliwość 
śmierci lub poważnych obrażeń.

UWAGA:
Ten symbol wyznacza prawdopodo-
bieństwo odniesienia obrażeń lub 
uszkodzenia urządzenia.

OSTRZEŻENIA

1. Klimatyzator musi być uziemiony. Niekompletne uziemienie 
może być przyczyną porażenia prądem. Nie należy podłączać 
uziemienia do gazociągu, rurociągu wody, piorunochronu lub 
uziemienia telefon. Badanie skuteczności zerowania musi być 
wykonane przez uprawnionego elektryka.

2. Nie ciągnąć za wtyczkę, aby wyciągnąć kabel zasilający.

Uszkodzenia przewodu zasilającego spowoduje poważne po-
rażeni elektrycznie.

3. Nie instaluj klimatyzatora w pobliżu łatwopalnych gazów 
lub cieczy.

4. Nie dotykaj skrzydełek (łopatek) wentylatora.

Grozi to zacięciem palców i uszkodzeniem wirujących łopatek 
turbiny wentylatora.

5. Odetnij główny wyłącznik zasilania, gdy nie używasz urzą-
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dzenia przez dłuższy czas. W przeciwnym razie możesz spowo-
dować awarię produktu lub pożar.

6. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku osób (w tym 
dzieci) upośledzonych ruchowo lub psychicznie, którym brak 
doświadczenia i wiedzy, chyba że pod nadzorem  osób odpo-
wiedzialnych za ich bezpieczeństwo.

7. Nie należy wyciągać wtyczki zasilania podczas pracy lub 
mokrymi rękami.

Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

8. Wtyczka musi być włożona ciasno.

W przeciwnym razie może to spowodować porażenie prądem, 
przegrzanie, a nawet pożar.

9. Nie wkładaj palca, prętów lub innych obiektów do wylotu 
lub wylotu powietrza.

Wentylator obraca się z wysoką prędkością, jego uszkodzenie 
może spowodować obrażenia.

10. Nie próbuj naprawiać klimatyzatora samodzielnie.

Możesz się zranić lub spowodować kolejne uszkodzenie.

11. Zatrzymaj pracę i zamknij okna w czasie burzy lub hu-
raganu. Praca klimatyzatora w czasie burzy z otwartymi 
oknami może spowodować porażenie prądem.

12. Uważaj, nie pozwól na zalanie lub zawilgocenie pilota zdal-
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nego sterowania i jednostka wewnętrznej, co może spowodo-
wać zwarcie lub pożar.

13. Przełącznik różnicowy o wartości znamionowej powinien 
być zainstalowany, aby uniknąć ewentualnych porażeń prądem.

14. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się 
urządzeniem.

UWAGI

1. Nie instalować jednostki wewnętrznej wystawionej na bez-
pośrednie działanie słońca.

2. Nie należy blokować wlotu lub wylotu powietrza, w prze-
ciwnym razie wydajność chłodzenia lub ogrzewania będzie 
osłabiona, a, nawet może spowodować zatrzymanie systemu.

3. Nie należy stosować używać chłodzenia przez długi czas. Może 
to pogorszyć samopoczucie i powodować problemy zdrowotne.

4. Zamknij okna i drzwi, w przeciwnym razie wydajność chło-
dzenia lub ogrzewania będzie zmniejszona.

5. Jeżeli filtr powietrza jest bardzo brudny, wydajność chło-
dzenia lub ogrzewania będzie zmniejszona. Prosimy czyścić 
filtr powietrza regularnie.

6. Nie wolno ustawiać przedmiotów na górze jednost-
ki zewnętrznej, aby uniknąć ich upadku lub uszkodzenia.

W żadnym przypadku dzieci mogą siadać na jednostce ze-
wnętrznej.

7. Ustaw odpowiednią temperaturę, zwłaszcza tam są ludzie 
starsi, dzieci i chorzy. Generalnie, należy pamiętać o różnicy 
temperatur na poziomie 5 między klimatyzowanym wnę-
trzem a temperaturą na zewnątrz budynku.
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8. W przypadku, gdy jednostka wyłączyła się ze względu na 
zakłócenia z zewnątrz, takich jak telefon komórkowy, należy 
odłączyć wtyczkę i podłączyć w celu ponownego uruchomie-
nia klimatyzatora po kilku sekundach.

9. Zabronione jest kierowanie  nawiewu klimatyzatora na ku-
chenki kuchenek, może to wpływać na normalne gotowanie, 
a nawet spowodować niebezpieczeństwo. Np. zgaszenie pło-
mienia gazowego.

OSTRZEŻENIE POŚWIĘCONE DYREKTYWIE WEEE

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.
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NAZWY CZĘŚCI

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA

Jednostka wewnętrzna:

1. Panel przedni.

2. Filtr powietrza.

3. Włącznik ręczny.

4. Żaluzja.

5.  Odbiornik sygnału.

6. Wyczka elektryczna.

7. Pilot zdalnego stero-
wania.

8. Rura odprowadzania 
kondensatu (skroplin).

9. Rury chłodnicze (ga-
zowa / cieczowa)

Jednostka zewnętrzna:

10. Zawory odcinające

11. Osłona wypływu 
powietrza.

Jednostka wewnętrzna:

Wszystkie zdjęcia w tym podręczniku są zamieszczone tylko       
w celach wyjaśnienia. Mogą się nieco różnić od zakupionego 
klimatyzatora (w zależności od modelu).

Jednostka zewnętrzna:
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Ustaw poziomy kierunek przepływu powietrza przed startem 
klimatyzatora. Nie wkładaj palców do wlotu powietrza gdy kli-
matyzator pracuje.

OBSŁUGA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Zajrzyj do odrębnej instrukcji obsługi pilota zdalnego sterowania.

WŁĄCZANIE RĘCZNE

Jeżeli pilot nie działa lub nie można znaleźć, wykonaj nastę-
pujące kroki:

1. Jeśli urządzenie działa, można nacisnąć przycisk „Auto”, aby 
zatrzymać jego działanie.

2. Jeśli urządzenie jest zatrzymanie, 
można nacisnąć przycisk „Auto” w celu 
jego uruchomienia.

REGULACJA POZIOMEGO PRZEPŁYWU PO-
WIETRZA RĘCZNIE

Ręcznie przesuń pionowo łopatki przepływu powietrza i zmień 
poziomy kierunek nawiewu.

UWAGA
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REGULACJA PIONOWEGO KIERUNKU
PRZEPŁYWU POWIETRZA (GÓRA-DÓŁ)

Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania opisuje proce-
durę ustawiania.

Ustaw pionowy kierunek przepływu powietrza pilotem. Pod-
czas regulacji poziomą łopatka powietrza ręcznie, silnik łopat-
ki może stawiać opór.

Ręczne sterowanie może być stosowane tymczasowo w przy-
padku, gdy nie można użyć pilota zdalnego sterowania lub 
kiedy klimatyzator się zatrzymuje, poziome łopatki nawiewu 
zamykają wylot klimatyzatora.

UWAGA

Aby uniknąć obrażeń lub uszko-
dzenia mienia, należy zwrócić uwa-
gę na następujące punkty przed 
uruchomieniem klimatyzatora.

INFORMACJA:

KONTROLA PRZED URUCHOMIENIEM

1. Upewnij się że przewód uziemienia jest podłączony bezpiecz-
nie i niezawodnie.

2. Upewnij się filtr jest prawidłowo zamontowany

3. Upewnij się, że wylot i wlot powietrza i nie są zablokowane.
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4. Proszę wyczyścić filtr przed uruchomieniem klimatyzatora od-
nosząc się do strony 6 „Czyszczenie”

5. Sprawdź, czy na zewnątrz uchwyt instalacyjny nie jest uszko-
dzony. Jeśli tak, prosimy o kontakt z monterem.

Aby korzystać z klimatyzatora pra-
widłowo, zapoznaj się z jego zakre-
sem temperatur pracy. 
W przeciwnym razie może zostać 
aktywowane zabezpieczenie jed-
nostki wewnętrznej funkcja, wy-
dajność chłodzenia lub wydajność 
grzewcza będą osłabione.

WSKAZÓWKI 
DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTWA:

KONTROLA PRZED URUCHOMIENIEM

CHŁODZENIE

Jednostka
zewnętrzna

Jednostka
wewnętrzna

do 47°C

powyżej

18°C

do 30°C

powyżej

-20

do 30°C

OGRZEWANIE

Jednostka
zewnętrzna

Jednostka
wewnętrzna
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EKSPLOATACJA I KONSERWACJA

CZYSZCZENIE JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ

1. Włącz wyłączyć klimatyzator i wyjmij wtyczkę elektryczną         
z gniazdka.

2. Wytrzyj jednostkę wewnętrzną suchą szmatką lub szmatką, 
namoczoną się w zimnej wodzie.

Nie używaj wody  o temperaturze powyżej 45 do mycia paneli, 
może to spowodować deformację lub zmianę koloru.

Nie używaj rozpuszczalnika, proszku polerskiego, benzenu i 
innych lotnych substancji chemicznych.

Nie używaj płynnych ani żrących detergentów do czyszczenia 
urządzeń i nie polewaj wodą lub innymi płynami klimatyza-
tora, w przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenie 
elementów z tworzyw sztucznych, nawet spowodować pora-
żenie prądem.

UWAGA

CZYSZCZENIE FILTRÓW POWIETRZA

1. Podnieś przedni panel jednostki wewnętrznej, do zatrza-
śnięcia, a następnie pociągnij w górę wystającą część filtra 
powietrza, a następnie wyjmij fitr.
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2. Użyj odkurzacza lub umyj je wodą, a następnie wysusz  w cieniu.

3. Włóż filtr powietrza do jednostki wewnętrznej, a następnie 
zamknij panel przedni.

UTRZYMANIE

1. Wybierz tryb pracy FAN co sprawiają, żeby  
uruchomić klimatyzator aż do czasu wy-
schnięcia.

2. Wyłącz klimatyzator i odetnij zasilanie.

3. Wyjmij baterie z pilota.

4. Wyczyścić filtry powietrza i inne elementy.

CZYSZCZENIE FILTRA POWIETRZA

1. Podnieś przedni panel jednostki wewnętrznej, a następnie 
pociągnij w górę wystającą część filtra, wyjmij filtr.

2. Użyj odkurzacza lub umyj je wodą, a następnie osusz.

3. Włóż filtr powietrza do jednostki wewnętrznej, a następnie 
zamknij panel przedni.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

OBJAWY Rozwiązanie problemu

Klimatyzator nie 
uruchamia się

Czy zasilanie nie zostało odłączone?
Czy przewód nie jest luźny?
Czy napięcie nie jest 1,1 razy wyższe 
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lub 0,9 razy niższe w stosunku do na-
pięcia znamionowego?

Jest bezpiecznik nie jest przepalony?

Czy nie został ustawiony późny czas 
rozruchu?

Pilot nie działa

Czy chcemy sterować pilotem ze 
zbyt dużej odległości do jednostki 
wewnętrznej?

Czy baterie nie są wyczerpane?

Czy są jakieś przeszkody pomiędzy 
pilotem a odbiornikiem sygnału?

Skuteczność 
chłodzenia 

(ogrzewania)          
jest mała

Czy temperatura została ustawiona 
odpowiednio?

Czy wlot lub wylot powietrza nie jest 
zatkany?

Czy filtr powietrza nie jest brudny?

Czy prędkość wentylatora nie jest 
ustawiona na niskie obroty?

Czy istnieje dodatkowe źródło ciepła 
w pokoju?

Jednostka we-
wnętrzna nie działa 

natychmiast, gdy 
klimatyzator jest 

ponownie urucha-
miany

Gdy klimatyzator jest zatrzymany, 
działają zabezpieczenia wewnętrzne 
na czas około 3 minut.
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Nietypowy za-
pach wydobywa 
się z wylotu po 
uruchomieniu

Jest to powodowane przez zapach 
znajdujący się w pomieszczeniu np. 
od materiałów budowlanych, mebli, 
lub zapach nikotyny.

Podczas chło-
dzenia można 

usłyszeć  dźwięk 
przepływu wody

Jest to spowodowane czynnikiem 
chłodniczym przepływającym we-
wnątrz urządzenia.

Podczas ogrze-
wania pojawia się 

mgła

Jest to spowodowane wilgocią zgro-
madzoną na chłodnicy w czasie roz-
mrażania.

Niski poziom 
szumów można 

usłyszeć w czasie 
pracy

Syczący dźwięk jest spowodowany 
przez przepływający silnik.

Piszczący dźwięk jest spowodowany 
deformacją tworzywa sztucznego             
z powodu przegrzania.

INSTRUKCJA INSTALACJI

PRZEWODNIK DLA UŻYTKOWNIKA

1. Przed instalacją zapoznaj się dokładnie z instrukcją.

2. Montaż powinien zostać wykonany przez wykwalifikowane-
go instalatora.

3. Instalacja freonowa oraz elektryczna musi zostać wykona-
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na zgodnie z instrukcją.

4. Przewody muszą być wykonane przez wykwalifikowanego 
elektryka zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa.

5.  Zasilanie powinno być w zakresie 90 do 100% napięcia 
znamionowego.

6. Klimatyzator musi być dobrze uziemiony, wyłącznik główny 
klimatyzatora musi być również niezawodnie uziemiony.

UWAGI

1. Klimatyzator musi być zainstalowany na stabilnym wsporniku.

2. Urządzenie powinno być zainstalowane zgodnie z krajowy-
mi przepisami elektrycznymi.

3. Zainstaluj klimatyzator mocno i stabilnie, inaczej będzie wy-
twarzać nietypowe dźwięki i wibracje.

4. Zainstaluj jednostkę zewnętrzną w miejscu, w którym nie 
będzie przeszkadzać sąsiadom.

5. Podłączenia urządzenia do zasilania elektrycznego i połą-
czenia między jednostkami klimatyzatora powinno nastąpić         
z użyciem kostek łączących znajdujących się w klimatyzatorze.

6. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wy-
mieniony przez serwisanta lub wykwalifikowaną osobę.

7. Po instalacji, wtyczka zasilania powinno być łatwo dostępna.
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WYBÓR MIEJSCA INSTALACJI

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

1. Brak przeszkód do instalacji.

2. Zadbaj o dobrą cyrkulację 
powietrza. Wybierz dogodną 
lokalizację w celu uniknięcia 
hałasu.

3. Nie instaluj klimatyzatora  
w pobliżu drzwi.

4. Upewnij sie, że wokoło 
urządzenia jest wystarczająco 
miejsca, zgodnie z rysunkiem, 
2 m powyżej podłogi.

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

1. Montując osłonę chronią-
cą urzadzenie przed słońcem            
i deszczem parnlętaj o za-
pewnieniu odpowiedniego 
odstępu.

2. Pamietaj o minimalnych 
odległosciach montażu przedstawionych na 
rysunku.

3. lnstalowacć z dala od źródeł ciepła oraz otwartego ognia.

4. Montaż jednostki powinien zostać wypoziomowyny oraz 
wykonany na stabilnym podłożu.

Maksymalna długość instalacji bez dodatkowej ilości czynnika 5m.
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Maksymalna 
długość instalacji 
bez doładowania 

czynnika [m]

Maksymalna 
długość instalacji 

[m]

Maksymalna 
różnica wysoko-

ści H [m]

Dodatkowa ilość 
czynnika [g/m]

Od  12000 Btu
do 18000 Btu

5 15 5 20 30

INSTALACJA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ

Upewnij się, że ściana, na której 
zamontowane będzie urządze-
nie jest solidna i stabilna. Nastep-
nie za pormocą czterech śrub 
przymocuj do ściany płytę mon-
tażową. Za pomocą poziomicy 
upewnij się, że zachowany jest za-
równo pion jak i poziom instalacji, 
w przeciwnym razie mogłoby za-
istnieć ryzyko wycieku wody pod-
czas pracy klimatyzatora w trybie 
chłodzenia.

Przygotuj rury jednostki wew-
netrznej odłączajac od nich czę-
ści stałe. Przymocuj przewód 
przyłączeniowy do jednostki 
wewnętrznej: ustaw przewód 
centralnie i dokręć śrubę łaczącą 
najpierw recznie, a nastepnle za 
pomocą klucza dynamometrycz-
nego aż do usłyszenia charakte-
rystycznego kliknięcia. Schemat 
połączania oraz użycia klucza po-
kazane są na obrazku.
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Bezpieczna i solidna instalacja klimatyzatora powinna odpowiadać 
schematowi przedstawionemu na obrazku. Rura odprowadzająca 
za skropliny musi znajdować się na samym dole a jej najwyzszy 
punkt nie moze znajdować się powyżej poziomu zbiornika z wodą.

UWAGA

Ułóż przewody przyłączeniowe, kable i rurę odplywową 
zgodnie ze schematem, a następnie przeprowadź rurę od-
prowadzającą skropliny przez otwór odpływowy. Za pomocą 
taśmy izolacyjnej zabezpiecz pozycję przewodów przyłącze-
niowych, nastepnie owiń rękaw taśmą izolacyjną, aby zapo-
biec kondensacji wody. Za pomocą plastikowego paska owiń 
przewody przyłączenoowe, kable oraz rurkę odprowadzajacą                        
za skropliny.

Zamocuj jednostkę wewnetrzną na płycie montażowej upew-
niając się, że znajduje się centralnie na środku płyty. Przesuwaj 
urządzenie w dół kołysząc lekko w prawo i w lewo aż do mo-
mentu gdy haczyki trafią na właściwe miejsce (usłyszysz cha-
rakterystyczny odgłos kliknięcia).
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KONTROLA ODPŁYWU SKROPLIN

1. Zdejmij przednią pokrywę urządzenia postępując według na-
stępujących wskazówek:
Przekręć poziomą, ręczną kierownicę wypływu powietrza z po-
zycji „I” do pozycji horyzontalnej. Tak, jak pokazano na obrazku, 
zdejmij obie części pokrywy z przedniej ramy i odkręć dwie śru-
by mocujące.
Aby założyć pokrywę z powrotem przekręć ręczną kierowni-
cę wypływu powietrza z pozycji „I” do pozycji horyzonalnej                             
i przejdź do kolejnych czynności. Należy sprawdzić, czy górna 
krawędź obudowy umieszczona jest precyzyjnie w rowku.

2. Skontroluj odpływ skroplin.
Wlej do rynienki filiżankę wody. Sprawdź, czy woda odpływa 
bez przeszkód z rynienki.
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INSTALACJA JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ

Jednostka zewnętrzna może być narażona na działanie silnych 
wiatrów, dlatego konieczne jest wykonanie solidnej i bezpiecz-
nej instalacji. Urządzenie powinno zostać zamontowane na ce-
mentowej podstawie tak, jak pokazuje powyższy rysunek.
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Wymiary jednostki 
zewnętrznej (mm)

600x250x490

720x260x540

760x260x540

790x280x540

802x298x535

800x300x690(590)

900x330x860

967x380x805

A (mm)

390

539

539

522

522

540

606

535

B (mm)

290

287

287

300

300

326

354

535

Jeżeli instalacja wykonywana jest w okolicach nadmorskich, lub 
też dużej wysokości, gdzie działanie wiatru może być znacznie 
silniejsze, klimatyzator powiniec być zamontowany przy ścianie. 
Zalecane jest zastosowanie specjalnej osłony, aby być pewnym, 
że wybrane miejsce będzie w stanie udźwignąć ciężar urządze-
nia. W razie wątpliwości konieczne jest podjęcie odpowiednich 
kroków zapewniających bezpieczną instalację. 

POŁĄCZENIE RUR

Podłącz rurę do urządzenia: ustaw przewód centralnie i dokręć 
mocno śrubę za pomocą klucza dynamometrycznego. Szcze-
góły pokazano na rysunku.

Ustaw przewód centralnie i dokręć mocno śrubę łączącą za po-
mocą klucza dynamometrycznego aż do usłyszenia charaktery-
stycznego kliknięcia.
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Średnica rury

Φ 6.35 mm ( -  )

Φ 9.25 mm ( -  )

Φ 12.7 mm ( -  )

Φ 15.88 mm ( -  )

„

„

„

„

1
4

3
8

1
2

5
8

Moment

18N.m

42N.m

55N.m

75N.m
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Owiń dokładnie od góry do dołu całą rurę, przewód odprowa-
dzający skropliny oraz przewód połączeniowy. Zabezpiecz po-
łączenia i nałóż na nie dwa plastikowe pierścienie. Owiń rury 
taśmą izolacyjną i przymocuj je do ściany. Zabezpieczenia te 
zalecane są zwykle w przypadku gdy jednostka zewnętrzna 
zamontowana jest poniżej jednostki wewnętrznej.

W przypadku zastosowania dodatkowej rury odprowadzają-
cej skropliny, końcówka rury powinna zajdować się w pewnym 
oddaleniu od powierzchni (niedopuszczalne jest aby znalazla 
się pod wodą. Należy przymocować ją dościany, aby nie była 
zbytnio kołysana przez wiatr).

Zabezpiecz zagięte rury znajdujące się na rogach ścian tak, 
jak pokazano na obrazku, aby woda nie mogła przadostać się 
do instalacji elektrycznej. Przymocuj rury do ścian za pomocą 
uchwytów.
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Jeżeli klimatyzator wypełniony jest czynnikiem 
chłodniczym R41Oa do usunięcia ewentualnej 
wilgoci, lub powietrza z systemu, konieczne jest 
zastosowanie pompy próżniowej.
(Opis użycia zaworu wielodrogowego znajduje 
się  w instrukcji obsługi)

3. Dokręć dokładnie nakrętki kielichowe A, B, C, D; podłącz wąż 
ssący zaworu wielodrogowego do portu ssącego na zaworze ni-
skociśnieniowym po stronie gazowej.

4. Podłącz wąż ssący do złącza pompy próżniowej.

5. 0twórz całkowicie dzwignię zaworu wielodrogowego po stro-
nie niskociśnieniowej (Lo).

6. Włącz pompę próżniową, aby usunąć powietrze. Po rozpoczę-
ciu usuwania powietrza delikatnie odkręć nakrętkę rozszerzającą 
na zaworze uszczelniającym po stronie z gazem w stanie lotnym 
i sprawdź, czy powietrze wpływa do środka. Zmienia się odgłos 
pracy pompy prożniowej, a manometr sprężony pokazuje „0” za-
miast  „minus”.

Usuwanie powietrza: wilgotne powietrze w systemie chłodzącym 
może mieć niekorzystny wpływ na pracę kompresora.

1. Zdejmij pokrywę z zaworu głównego i zaworu rozgałęziającego.

2. Zdejmij dodatkowe zabezpieczenie z zaworu rozgałęziającego.

USUWANIE POWIETRZA Z RUR JEDNOSTKI 
WEWNĘTRZNEJ
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7. Po zakończeniu usuwania powietrza zamknij dzwignię zaworu 
na rurze rozgałęzionej po stronie niskociśnienlowej i wyłącz pom-
pę próżniową. Usuwaj powietrze przez okolo 15 minut, aż mano-
metr sprzężony wskaże ciśnienie -76cmHg(-1X 10 Pa).

8. Przekręć trzon zaworu B o około 45 stopni w kierunku przeciw-
nym do ruchu wskazówek zegara na około 6-7 sekund od mo-
mentu, gdy gaz zacznie płynąć. Następnie, z powrotem zakręć na-
krętki. Upewnij się, że wartość cisnienia na wyświetlaczu jest nieco 
wyższa, niż wartość ciśnienia atmosferycznego.

9. Odłącz wąż ssący od zaworu niskociśnieniowego.

10. Całkowicie odkręć trzony A i B zaworu głównego.

11. Nałóż z powrotem zabezpieczenia zaworu.
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POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Przewody zasilające powinny odpowiadać specyfikacji:

24000 Btu
(7200 W)

2.5

18000 Btu
(5100 W)

1.5

9000 Btu
(2500 W)

1.0

12000 Btu
(3500 W)

1.5

Model

Przekrój prze-
wodu [mm²]

POŁĄCZENIE JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ

Otwórz panel przedni, a następnie podłącz przewody połącze-
niowe klimatyzatora do płyty terminala zachowując zalecaną 
kolejność zgodną  z rysunkiem. Zamocuj kable za pomocą pły-
tek dociskających.

Schemat połączeń przewodów dla stałej prędkości.
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Schemat połączeń przewodów dla zmiennej prędkości.

Otwórz przedni panel. Jeżeli jednostka wyposażona jest w prze-
wód połączeniowy, zdejmij ramę srodkową i przełóż kabel po-
łączeniowy przez dolną ramę. Połącz przewodem sygnalizacyj-
nym jednostkę wewnętrzną z jednostką zewnetrzna.

POŁĄCZENIE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ

Odkręć śrubę i zdejmij pokrywę panelu kontrolnego jednostki. 
Upewnij się, że kable połączeniowe jednostki zewnetrznej od-
powiadają połączeniom kabli zastosowanych w jednostce we-
wnętrznej.

Podłączenie uziemienia:

1. Poluzuj śrubę uziemienia w skrzynce elektrycznej.

2. Podłącz przewód uziemiajacy a nastepnie dokręć śrubę. Przy-
czep przewód do płyty terminala za pomocą zacisków. Załóż z 
powrotem pokrywę, dokręć śruby.

Instalacja przewódow musi zostać wykonana zgodnie ze 
schematem, w przeciwnym razie może pojawić się zagroże-
nie porażenia prądem lub pożarem.



28



29

Zadbaj o prawidłowe zamontowanie przewodu uziemiają-
cego. Niewłaściwa instlacja może spowodować zakłócenia         
w pracy komponentów elektrycznych i doprowadzić do po-
rażenia pradem elektrycznym lub pożaru. Podczas podłącza-
nia zasilania, zadbaj o prawidłowe podłączenle biegunów. 
Przewody powinny być mocno dokręcone. Po wykonaniu 
połączenia pociągnij lekko przewód, aby sprawdzić, czy po-
łączenie jest solidne.

UWAGA

UWAGA

Objaśnienia dla przewodu zasilającego bez wtyczki znajdują 
się na schemacie poniżej.

Instrukcja zawiera wskazówki dotyczące ogólnego sposobu 
wykonania instalacji. Wykonując instalacjąkonkretnego klima-
tyzatora, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do zakupio-
nego modelu. Istnieje możliwość, iż model zostanie ulepszony
i automatycznie schemat instalacji elektrycznej ulegnie zmianie.

UWAGA



URUCHOMIENIE TESTOWE

Upewnij się, że wszystkie rury i przewody zostały odpowied-
nio połączone. Upewnij się, że zawory po stronie cieklej i ga-
zowej są całkowicie otwarte.

1. Podłączenie źródła zasilania:

Podłącz przewód zasilania do niezależnego gniazdka.

Przygotuj pilota.

Uruchom klimatyzator w trybie chłodzenia na 30 min lub dłużej.

2. Ocena wydajności pracy:

Zmierz temperaturę przy wlocie i wylocie powietrza.

Sprawdź, czy różnica temperatur wynosi więcej niż 10 stopni.
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ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Ilość

1

1

1

2

1

1

Jedostka

Zestaw

Szt.

Szt.

Szt.

Szt.

Szt.

Nazwa

Jednostka wewnętrzna

Pilot bezprzewodowy

Instrukcja

Baterie

Rura skroplin

Certyfikat

Numer

1

2

3

4

5

6

Należy sprawdzić czy zestaw zawiera następujące elementy.

Zawartość kartonu - jednostka wewnętrzna

Ilość

1

2

1

1

1

1

Jedostka

Zestaw

Szt.

Rolka

Szt.

Paczka

Szt.

Nazwa

Jednostka zewnętrzna

Rura przyłączeniowa

Plastikowy pasek

Rozeta maskująca

Kit

Certyfikat

Numer

1

2

3

4

5

6

Zawartość kartonu - jednostka zewnętrzna
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Klimatyzator ścienny typu Split.
LIBERTY ASW-H09A4/LHR1DI-EU

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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