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WARNING!
THANK YOU FOR PURCHASING OUR PRODUCT.

BEFORE USING YOUR NEW AIR CONDITIONER, PLEASE READ THIS MANUAL AND KEEP IT FOR 
FUTURE REFERENCE. 

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup klimatyzatora Hokkaido.
Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed włączeniem urządzenia.
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GENERAL INFORMATION

Outline of specific features

ECO-FRIENDLY REFRIGERANT R410A
As R410A refrigerant contains no chlorine, it does not damage ozone.

POWER CONTROL THROUGH "DC INVERTER"
Power is supplied according to real needs of comfort, thus permitting a sure energy saving.

INFRARED REMOTE CONTROLLER
All available functions of the air conditioner can be set by using the infrared remote controller, 
whose LCD panel immediately shows the operating parameters.

ON TIMER / OFF TIMER
ON Timer, allows to program the air conditioner's start within 24 hours. If the set time does not 
exceed 10 hours, the TIMER ON is set by 0.5 hours' steps. If the set time exceeds 10 hours, 
the TIMER ON is set by 1 hour's steps.
OFF Timer, allows to program the air conditioner's stop within 24 hours. If the set time does not 
exceed 10 hours, the TIMER OFF is set by 0.5 hours' steps. If the set time exceeds 10 hours, 
the TIMER OFF is set by 1 hour's steps.
The air conditioner's start and/or stop may also be programmed in sequence, within 24 hours.

DRY FUNCTION
When "DRY" function is selected, the air conditioner strongly reduces humidity inside the room.

ADVANCED CONTROL FOR INDOOR UNIT’S FAN
Thermostatic stops. In Heating mode, when set temperature has been reached inside the 
room, the compressor stops and the indoor fan speed is lowered to avoid cold drafts.
Hot Keep. At the beginning of operation in Heating mode, the indoor fan will start only 5 minutes 
later, i.e. when the temperature of indoor heat exchanger is adequate.

MICROCOMPUTER CONTROLLED DEFROSTING FUNCTION (HEATING MODE)
The microcomputer on printed circuit board can monitor all decreases in heating power of the air 
conditioner caused by frosting on outdoor heat exchanger, and inputs the signal for automatic 
defrosting. The activation of this function is indicated by the display.

THERMOSTAT UNDER MICROCOMPUTER CONTROL
The thermostat being controlled by microcomputer allows remarkable energy saving and provides 
more comfort, as the room temperature is checked with the greatest precision.
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INFORMACJE OGÓLNE

PRZYJAZNY ŚRODOWISKU CZYNNIK CHŁODNICZY R410A
Czynnik chłodniczy R410A nie zawiera chloru i nie niszczy warstwy ozonowej.

KONTROLA ZASILANIA PRZEZ INWERTOR PRĄDU STAŁEGO
Odpowiednie dla zapewnienia komfortu zasilanie, pozwala na rzeczywistą oszczędność 
energii.

STEROWNIK BEZPRZEWODOWY
Wszystkie dostępne funkcje klimatyzatora mogą być ustawiane przy użyciu sterownika
na podczerwień, którego wyświetlacz LCD pokazuje parametry pracy.

PROGRAMATOR CZASOWY ( TIMER ON/OFF)
Programator czasowy pozwala na zaprogramowanie włączenia klimatyzatora w ciągu najbliż-
szych 24 godzin. Jeśli ustawiony czas nie przekracza 10 godzin, włącznik można ustawić w kro-
kach co 0,5 godziny. Jeśli czas przekracza 10 godzin, krok wynosi 1 godzinę.
Programator czasowy pozwala na zaprogramowanie wyłączenia klimatyzatora w ciągu naj-
bliższych 24 godzin. Jeśli ustawiony czas nie przekracza 10 godzin, wyłącznik można ustawić 
w krokach co 0,5 godziny. Jeśli czas przekracza 10 godzin, krok wynosi 1 godzinę.

Włączanie i wyłączanie klimatyzatora może być również zaprogramowane w dwudziestoczte-
rogodzinnej sekwencji.

FUNKCJA OSUSZANIA
Po wybraniu tej funkcji klimatyzator zmniejsza wilgotność powietrza w pomieszczeniu.

ZAAWANSOWANE STEROWANIE WENTYLATOREM JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ
Wyłączanie termostatyczne. W trybie ogrzewania, gdy ustawiona temperatura zostanie osią-
gnięta, kompresor wyłącza się, a prędkość wentylatora jednostki wewnętrznej jest obniżana 
w celu uniknięcia zimnego nadmuchu.
Utrzymanie ciepła. Na początku pracy w trybie ogrzewania wentylator jednostki  wewnętrz-
nej włączy się dopiero po 5 minutach, gdy temperatura wewnętrznego wymiennika ciepła 
będzie odpowiednia.

FUNKCJA ODSZRANIANIA (TRYB OGRZEWANIA)
Moduł elektroniczny może monitorować wszystkie spadki mocy grzewczej klimatyzatora, spo-
wodowane oszronieniem zewnętrznego wymiennika ciepła i wysyłać sygnał automatycznego 
odszraniania. Uruchomienie tej funkcji jest pokazane na wyświetlaczu.

- 3 -



-3-

GENERAL INFORMATION

Outline of specific features

ECO-FRIENDLY REFRIGERANT R410A
As R410A refrigerant contains no chlorine, it does not damage ozone.

POWER CONTROL THROUGH "DC INVERTER"
Power is supplied according to real needs of comfort, thus permitting a sure energy saving.

INFRARED REMOTE CONTROLLER
All available functions of the air conditioner can be set by using the infrared remote controller, 
whose LCD panel immediately shows the operating parameters.

ON TIMER / OFF TIMER
ON Timer, allows to program the air conditioner's start within 24 hours. If the set time does not 
exceed 10 hours, the TIMER ON is set by 0.5 hours' steps. If the set time exceeds 10 hours, 
the TIMER ON is set by 1 hour's steps.
OFF Timer, allows to program the air conditioner's stop within 24 hours. If the set time does not 
exceed 10 hours, the TIMER OFF is set by 0.5 hours' steps. If the set time exceeds 10 hours, 
the TIMER OFF is set by 1 hour's steps.
The air conditioner's start and/or stop may also be programmed in sequence, within 24 hours.

DRY FUNCTION
When "DRY" function is selected, the air conditioner strongly reduces humidity inside the room.

ADVANCED CONTROL FOR INDOOR UNIT’S FAN
Thermostatic stops. In Heating mode, when set temperature has been reached inside the 
room, the compressor stops and the indoor fan speed is lowered to avoid cold drafts.
Hot Keep. At the beginning of operation in Heating mode, the indoor fan will start only 5 minutes 
later, i.e. when the temperature of indoor heat exchanger is adequate.

MICROCOMPUTER CONTROLLED DEFROSTING FUNCTION (HEATING MODE)
The microcomputer on printed circuit board can monitor all decreases in heating power of the air 
conditioner caused by frosting on outdoor heat exchanger, and inputs the signal for automatic 
defrosting. The activation of this function is indicated by the display.

THERMOSTAT UNDER MICROCOMPUTER CONTROL
The thermostat being controlled by microcomputer allows remarkable energy saving and provides 
more comfort, as the room temperature is checked with the greatest precision.

- 3 -

GENERAL INFORMATION

Outline of specific features

ECO-FRIENDLY REFRIGERANT R410A
As R410A refrigerant contains no chlorine, it does not damage ozone.

POWER CONTROL THROUGH "DC INVERTER"
Power is suppplied according to real needs of comfort, thus permitting a sure energy saving.

INFRARED REMOTE CONTROLLER
All available functions of the air conditioner can be set by using the infrared remote controller, 
whose LCD panel immediately shows the operating parameters.

ON TIMER / OFF TIMER
ON Timer, allows to program the air conditioner's start within 24 hours. If the set time does not 
exceed 10 hours, the TIMER ON is set by 0.5 hours' steps. If the set time exceeds 10 hours, 
the TIMER ON is set by 1 hour's steps.
OFF Timer, allows to program the air conditioner's stop within 24 hours. If the set time does not 
exceed 10 hours, the TIMER OFF is set by 0.5 hours' steps. If the set time exceeds 10 hours, 
the TIMER OFF is set by 1 hour's steps.
The air conditioner's start and/or stop may also be programmed in sequence, within 24 hours.

DRY FUNCTION
When "DRY" function is selected, the air conditioner strongly reduces humidity inside the room, 
and also keeps the room temperature at a constant value.

ADVANCED CONTROL FOR INDOOR UNIT'S FAN
Thermostatic stops. In Heating mode, when set temperature has been reached inside the 
room, the compressor stops and the indoor fan speed is lowered to avoid cold drafts.
Hot Keep. At the beginning of operation in Heating mode, the indoor fan will start only 5 minutes 
later, i.e. when the temperature of indoor heat exchanger is adequate.

MICROCOMPUTER CONTROLLED DEFROSTING FUNCTION (HEATING MODE)
The microcomputer on printed circuit board can monitor all decreases in heating power of the air 
conditioner caused by frosting on outdoor heat exchanger, and inputs the signal for automatic 
defrosting; a LED lights up when this function is activated.

INFORMACJE OGÓLNE

RUCHOME ŻALUZJE DO REGULACJI KIERUNKU NAWIEWU POWIETRZA
Żaluzje  mogą być sterowane bezpośrednio przy użyciu sterownika w celu osiągnięcia żądanego 
kierunku nawiewu powietrza.

• Przez naciśnięcie przycisku „SWING”  można ustawić kąt nachylenia poziomych kie-
rownic  przepływu powietrza i uzyskać żądany kierunek nadmuchu w osi lewo-prawo.

• Przez naciśnięcie przycisku „SWING”  można ustawić kąt nachylenia pionowych żaluzji 
przepływu powietrza i uzyskać żądany kierunek nadmuchu w osi góra-dół.

Jednoczesne użycie obu tych funkcji pozwala znacznie poprawić przepływ powietrza w po-
mieszczeniu.

AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE PO ZANIKU ZASILANIA
W przypadku zaniku zasilania następuje natychmiastowe zatrzymanie klimatyzatora.
Po przywróceniu zasilania urządzenie automatycznie wznawia pracę.

FUNKCJE DIAGNOSTYCZNE I ZABEZPIECZAJĄCE
Kody sygnalizowane poprzez mrugnięcia diod jednostki wewnętrznej pozwalają na precyzyjną 
diagnostykę usterek klimatyzatora.
Zabezpieczenie 3-minutowe: funkcja zabezpieczająca, zapobiegająca uszkodzeniu kompresora 
po zatrzymaniu. Działa ona w przypadku awarii, zaniku zasilania, wyłączenia systemu itp., i nie 
pozwala na ponowne włączenie jednostki zewnętrznej przed upływem 3 minut od jej wyłączenia. 
W tym czasie jednostka zewnętrzna nie działa.

FUNKCJA KOMFORTOWEGO SNU „SLEEP”
Funkcja ta umożliwia oszczędność energii elektrycznej poprzez stopniowe zwiększanie 
(w trybie chłodzenia) lub zmniejszanie (w trybie grzania) ustawionej temperatury.

FUNKCJA „TURBO”
Funkcja ta umożliwia osiągnięcie ustawionej temperatury w najkrótszym czasie.

FUNKCJA „EKO”
Funkcja ta wprowadza klimatyzator w pracę w trybie energooszczędnym.
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SAFETY PRECAUTIONS

Disposal of an old air conditioner
Before disposing an old air conditioner, please 
make sure it is inoperative and carry out the 
disposal by adopting all safety precautions. 
Unplug it from the power line in order to avoid 
risks of electric shock.
Please remember that an air conditioner 
contains refrigerant fluid, requiring specialized 
waste disposal. 
The valuable materials contained in the air 
conditioner can be recycled. Contact your local 
Waste Disposal Center for adequate disposal or 
contact your Dealer for any question.
Please make sure that piping of your air 
conditioner does not get damaged before 
being picked up by the relevant Waste Disposal 
Center. You can contribute to the protection of 
the environment by adopting an appropriate 
anti-pollution method of disposal.

Disposal of the packaging of your new air 
conditioner
All the packaging materials used in the package 
of your new air conditioner can be disposed 
without any danger for the environment.
The cardboard may be broken or cut into small 
pieces and given to a Waste Paper Disposal 
Service. The wrapping bag made of polyethylene 
and the polyethylene goam pads contain no 
fluorochloric hydrocarbon.
All these valuable materials may be taken to a 
Waste Collecting Center and used again after 
adequate recycling.
Consult your local Authorities for the name 
and address of the Waste Materials Collecting 
Centers and Waste Paper Disposal Services 
nearest to your house.

General warnings for safety
• Do not operate damaged air conditioners. In case of doubt, contact your Dealer.
• Use of air conditioner must be carried out in strict compliance with the instructions listed futher 
on.
• Do not damage any parts of the air conditioner that carry refrigerant by piercing or perforating the 
piping with sharp or pointed objects, by crushing or twisting the tubes or scraping off the surfaces' 
coatings. If the refrigerant spurts out and gets into eyes, this may result in serious injuries.
• Do not obstruct or cover the ventilation grille of the air conditioner. Do not put fingers nor insert 
objects into the inlet/outlet vent or into the motorized louver.
• Do not allow children to play with the air conditioner. Children should be never allowed to sit on 
the Oudoor Unit.
• The appliance is not intended for children and disabled people. They must not operate the air 
conditioner without supervision.
• Electrical works must be carried out according to the local laws. If the power cable is damaged, it 
must be replaced by the Manufacturer or by qualified Personnel. Size of power cables and connecting 
wires must be adequate to the characteristics of the air conditioner (current values and power input 
values).
• If fuses on the PCB are blown, they must be replaced with new fuses of the same type and size.
• After installation, power plug should be properly disposed.
• Exhausted batteries (infrared remote controller) should be properly disposed.
• Always remember to unplug the air conditioner before opening the inlet grille. Never try to unplug 
the air conditioner by pulling off the power cable. Always grip the power plug firmly and pull it straight 
out of the power socket.

Before starting the air conditioner, please read carefully the information in this "USER'S MANUAL". 
The User's Manual contains very important suggestions relatied to installation, operation and 
maintenance of the air conditioner and concerning your personal safety.
The Manufacturer accept no responsibility for the damages that may arise due to non-
observance of the instructions listed in this "USER'S MANUAL".

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
Przed włączeniem klimatyzatora należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Zawiera ona bardzo 
ważne informacje związane z instalacją, obsługą i konserwacją klimatyzatora , a także dotyczące bezpieczeństwa 
użytkownika.
Producent nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia, powstałe na skutek nie przestrzegania zaleceń poda-
nych w niniejszej instrukcji.

Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
• Nie należy używać uszkodzonych klimatyzatorów. W razie wątpliwości należy skontaktować się z dys-

trybutorem.
• Użytkowanie klimatyzatora musi przebiegać w ścisłej zgodności z zaleceniami instrukcji obsługi.
• Nie należy uszkadzać żadnych części klimatyzatora zawierającego chłodziwo przez dziurawienie prze-

wodów ostrymi przedmiotami, ściskanie lub skręcanie przewodów albo rysowanie zewnętrznych 
powłok. Wyciek chłodziwa i dostanie się go do oczu może spowodować poważne obrażenia.

• Nie należy blokować ani nie zasłaniać kratki wentylacyjnej klimatyzatora. Nie należy też wkładać 
palców ani żadnych przedmiotów do wlotów/wylotów wentylacyjnych ani do ruchomych żaluzji.

• Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę klimatyzatorem. Dzieci nigdy nie powinny siadać na urzą-
dzeniu zewnętrznym.

• Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci ani osób niepełnosprawnych. Nie mogą oni obsługiwać 
klimatyzatora bez nadzoru.

• Prace elektryczne muszą być wykonywane zgodnie z przepisami. Jeżeli przewód zasilający jest uszko-
dzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub inną uprawnioną osobę. Rozmiar przewodów 
zasilających i połączeniowych musi być dobrany do charakterystyk klimatyzatora (wartości prądu 
i napięcia zasilania).

• Jeśli bezpieczniki ulegną spaleniu muszą zostać wymienione na nowe, takiego samego typu i wielkości.
• Po instalacji należy zapewnić łatwy dostęp do wyłącznika zasilania urządzenia.
• Zużyte baterie (z pilota) powinny zostać odpowiednio zutylizowane.
• Należy pamiętać, aby odłączyć klimatyzator od zasilania przed rozpoczęciem prac serwisowych.

Utylizacja starego klimatyzatora
Przed usunięciem starego klimatyzatora należy upewnić 
się, że jest on odłączony od zasilania i wykonać demon-
taż przy zachowaniu wszystkich środków ostrożności. 
Należy odłączyć go od zasilania, aby uniknąć ryzyka 
porażenia.
Należy pamiętać, że klimatyzator zawiera czynnik chło-
dzący wymagający specjalistycznej utylizacji.
Wartościowe materiały z klimatyzatora mogą być pod-
dane recyklingowi. W celu ich odpowiedniego usunięcia 
należy skontaktować się z ośrodkiem usuwania odpa-
dów lub z dystrybutorem.
Należy sprawdzić, czy przewody klimatyzatora nie uległy 
uszkodzeniu przed przekazaniem go do utylizacji.

Dzięki stosowaniu odpowiedniej metody utylizacji użyt-
kownicy przyczyniają się do ochrony środowiska.
Utylizacja opakowania nowego klimatyzatora
Wszystkie materiały z opakowania nowego klimatyzato-
ra mogą zostać zutylizowane bez zagrożenia dla środo-
wiska.
Kartonowe pudełko może zostać połamane lub po-
cięte na małe części i oddane jako makulatura. Worek 
i wkładki piankowe  z polietylenu nie zawierają węglo-
wodorów fluorochlorowych.
Wszystkie te materiały mogą być przekazane do ośrod-
ka zbierania odpadów i ponownie użyte po odpowied-
nim recyklingu.
W celu uzyskania informacji na temat punktów zbie-
rania odpadów należy skontaktować się z lokalnymi 
władzami. 
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SAFETY PRECAUTIONS

SAFETY INSTRUCTIONS

• Please read carefully the following Safety Instructions before operating the air conditioner.

• A strict observance of the instructions indicated in this "USER'S MANUAL" will prevent personal 
hurt and incidents to the User. Moreover, correct operation and long life of the system will be 
ensured.

• Depending on the seriousness of potential risks and damages, the reported Instructions are 
classified in two types: "WARNING" and "CAUTION". A strict observance of the Instructions is 
required to guarantee your personal safety and the safety of the environments where the Units 
are installed.

• The following Instructions are related to the air conditioner's installation. They have been 
reported in this "USER'S MANUAL" just to allow the User to check that installation has been 
properly carried out. If an improper installation - not corresponding to the Instructions - is verified, 
please contact the Dealer or the Authorized Technical Service.

The User must never attempt to repair, install or perform special maintenance by 
himself.

Key to symbols

WARNING This symbol points out the risk of  serious injury or death.

This symbol points out the risk of injury or damage to the 
property.

Prohibition. Action or procedure not allowed, with serious effects 
on objects and people.

CAUTION

Obligation. Compulsory action or procedure. The missed 
observance could bring serious effects on objects and people.

!

!

!

• Strictly observe the instructions provided in this Manual.

• The air conditioning system contains inside its refrigerant circuit the R410A gas
under pressure. Never disconnect refrigerant pipes or connection joints.

      

• Never perform any handling on Outdoor Unit service valves or on Indoor Unit’s
unions.

  

• Keep this Manual in a safe place easy to reach at any time for convenient
reference.

• In case the air conditioner is transferred and reinstalled, this User’s Manual
should always be attached to the appliance.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

• Należy dokładnie przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji.
• System klimatyzacyjny zawiera w układzie chłodniczym czynnik R410A pod ci-

śnieniem. Nie należy odłączać przewodów chłodziwa ani połączeniowych.
• Nie należy wykonywać żadnych czynności przy zaworach urządzenia zewnętrz-

nego ani przy złączach urządzenia wewnętrznego.
• Niniejszą instrukcję należy przechowywać w dostępnym miejscu, aby można 

było z niej łatwo skorzystać.
• W przypadku demontażu i ponownej instalacji instrukcja musi być przekazana 

razem z klimatyzatorem.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

• Przed użyciem klimatyzatora należy uważnie przeczytać instrukcje bezpieczeństwa.
• Ścisłe przestrzeganie instrukcji pozwoli zapobiec obrażeniom i wypadkom użytkownika. Poza 

tym zapewni właściwą obsługę i długą żywotność układu.
• Zależnie od stopnia potencjalnego ryzyka i uszkodzeń, poniższe instrukcje są podzielone na 

dwa rodzaje: „UWAGA” i „OSTRZEŻENIE”. Dokładne przestrzeganie instrukcji jest wymagane 
do zapewnienia bezpieczeństwa osobistego i otoczenia, w którym urządzenia są zainstalowa-
ne.

• Poniższe instrukcje są związane z instalacją klimatyzatora. Zostały one zamieszczone w ni-
niejszej instrukcji obsługi, aby użytkownik mógł sprawdzić poprawność wykonania instalacji. 
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego montażu – niezgodnego z instrukcją – należy 
skontaktować się z dystrybutorem lub autoryzowanym serwisem.

• Użytkownik nie może podejmować samodzielnych prób naprawy, instalacji, ani wykonywać 
samodzielnie specjalistycznej konserwacji urządzenia.

Opis symboli

UWAGA Symbol ten wskazuje ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci.

Symbol wskazuje ryzyko obrażeń lub uszkodzenia mienia.

Niedozwolona czynność lub procedura z poważnymi skutkami dla 
ludzi lub przedmiotów.

Obowiązkowa czynność lub procedura. Nie przestrzeganie niesie 
poważne skutki dla ludzi i przedmiotów.

OSTRZEŻENIE

- 6 -
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SAFETY PRECAUTIONS

Installation

Never try to install this Unit by yourself, i.e. without the support of Technical Personnel. Never try to reapir 
the Unit by yourself. The Unit's components can be reached only by opening or removing the covering 
panels, and this involves exposure to high voltage. Even by disconnecting power supply, it is not always 
possible to avoid the risk of electric shocks.

• Please always contact the Dealer or the Authorized Service Center for installation.
Never attempt to install the air conditioner by yourself, because improper installation 
could cause electric shock, injuries, water leakage or fire.

• Please always contact the Dealer or the Authorized Service Center for any servicing 
operation or special maintenance.
Never try to repair or carry out special maintenance by yourself. Improper repair or 
maintenance could cause electric shock, injuries, water leakage or fire.

Please confirm that installation has been carried out according to the following prescriptions:

WARNING!

!

!

CAUTION!

!

!

!

• Ensure that drain hose and drain pipe installation has been carried out correctly. 
Incorrect installation or maintenance will cause water leakage.

CAUTION!

!

!• Ensure that Indoor and Outdoor Units have been properly grounded. 
Defective grounding could cause electric shock.

!• This kind of appliance needs a specific circuit breaker with proper 
protective devices against overcurrents and short circuits (fuses or 
automatic switches).

Circuit
breaker

(specific)

• When installing, all possible countermeasures must be taken to avoid refrigerant leaks. 
If there is a high concentration of refrigerant gas in the room, oxygen lack may occur.

• Do not install the air conditioner near burners, heat sources or flammable gas. This 
is to avoid the risk of malfunctioning, fire or explosion.

• Ensure that a circuit breaker has been installed on the power supply line of the air 
conditioner, to avoid the risk of electric shocks.

• When installing in a small room, countermeasures should be taken in case of a 
refrigerant leak exceeds the proper range. Otherwise, it will cause asphyxia.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Montaż
Nie należy instalować urządzenia samodzielnie, tzn. bez pomocy personelu technicznego. Nie należy po-
dejmować prób samodzielnej naprawy. Podzespoły urządzenia są dostępne tylko po otwarciu lub zdjęciu 
osłon, co stwarza ryzyko porażenia wysokim napięciem. Nawet po odłączeniu zasilania nie zawsze moż-
na uniknąć ryzyka porażenia.

Wyłącznik

Należy upewnić się, że instalacja została wykonana zgodnie z poniższymi zaleceniami:

UWAGA

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE

W celu przeprowadzenia montażu należy skontaktować się z dystrybutorem lub autoryzowa-
nym centrum serwisowym. Nie należy instalować klimatyzatora samodzielnie, gdyż niepra-
widłowe wykonanie może spowodować porażenie elektryczne, obrażenia, wyciek wody lub 
pożar

W celu wykonania serwisowania lub przeprowadzenia specjalnej konserwacji należy skontaktować 
się z dystrybutorem lub autoryzowanym centrum serwisowym.
Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw i specjalnej konserwacji. Niewłaściwa naprawa 
lub konserwacja może spowodować porażenie elektryczne, obrażenia, wyciek wody lub pożar.

Podczas instalacji należy podjąć wszelkie możliwe środki dla uniknięcia wycieku chłodziwa. Wysokie 
stężenie gazu w pomieszczeniu może prowadzić  do niedotlenienia.

Nie należy instalować klimatyzatora w pobliżu palników, źródeł ciepła lub palnego gazu. Pozwoli to 
uniknąć ryzyka awarii, pożaru lub eksplozji.

Należy upewnić się, czy na linii zasilania przed klimatyzatorem zainstalowany został wyłącznik, po-
zwalający uniknąć ryzyka porażenia.

Przy instalacji w małym pomieszczeniu należy podjąć działania przeciw nadmiernemu wyciekowi 
chłodziwa. W przeciwnym razie może dojść do uduszenia.

Należy sprawdzić czy instalacja przewodu odpływowego została prawidłowo wykonana. Niewłaści-
wa instalacja lub konserwacja spowoduje wyciek wody.

Należy sprawdzić, czy urządzenia wewnętrzne i zewnętrzne zostały odpowiednio 
uziemione. Niewłaściwe uziemienie może spowodować porażenie.

Ten rodzaj urządzenia wymaga specjalnego wyłącznika obwodu
z odpowiednimi zabezpieczeniami przeciw zwarciom (bezpieczniki lub wyłączniki 
automatyczne).

-8-- 7 -
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SAFETY PRECAUTIONS

Always observe the operating precautions listed in the following tables. In this way, correct operation and 
safeguard of people, animals and objects inside the air-conditioned room will be ensured.

WARNING!
Use the correct voltage and frequency for power 
supply.

Do not insert the air conditioner's plug into multiple 
sockets or into sockets to which other appliances 
are connected. Do not use plug adapters.

!

!

!

Fully insert the plug into the power socket and 
make sure the connection is secure and without 
play. Otherwise, sparks and fire may occur.

Do not put heavy objects on the power supply 
cord. Take care not to damage it. Do not use 
supply cords which are faulty or damaged.

Do not pull  the plug out of the power socket 
by drawing the power cord. Damaging to the 
power cord, to the plug or to the socket may 
occur, and this could result in electric shock or 
fire generation.

Never turn off the air conditioner by pulling the 
power supply plug out of the socket. This could 
cause electric shock or fire.
Always press the "ON/OFF" button on remote 
controller.

Do not use extension cords. Do not use rolled 
power supply cords.

Never touch switches, sockets or power supply 
plugs with wet hands. This could cause electric 
shock.

If you smell something burning, immediately turn 
off the air conditioner, switch the circuit breaker 
to "OFF" or "0", and contact the Authorized 
Technical Service.

Do not insert any objects into the air inlet or 
outlet of Indoor and Outdoor Units. Even if fans 
are stopped, they could automatically start all at 
once.

You should avoid to expose your body directly 
to cool air for a long time. This may you cause 
health problems to you.

Do not direct the airflows towards infants, aged 
or disabled people.

220~230V, 50Hz 

SLEEP

TIMER

MODE

FAN

SWING

ON/OFF

SLEEP TIMER ON TIMER OFF

FEEL
COOL
DRY
FAN
HEAT

AUTO
HIGH
MED
LOW
SWING
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ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Zawsze należy przestrzegać podanych niżej środków bezpieczeństwa dla obsługi. W ten sposób zapewniona zo-
stanie prawidłowa obsługa i bezpieczeństwo ludzi, zwierząt i przedmiotów w klimatyzowanym środowisku.

UWAGA

Do zasilania należy użyć poprawnego napięcia i często-
tliwości.

Należy unikać długiej ekspozycji ciała na zimne powietrze. 
Może to spowodować problemy zdrowotne.

W razie wyczucia zapachu spalania należy natychmiast 
wyłączyć klimatyzator, ustawić wyłącznik główny w po-
zycji „OFF” lub „0” i skontaktować się z autoryzowanym 
serwisem.

Nie używać przedłużaczy. Nie używać zwijanych przewo-
dów zasilających. 

Nie podłączać klimatyzatora do gniazd i rozgałęziaczy 
razem z innymi urządzeniami. 

Nie kierować strumieni powietrza na małe dzieci, osoby 
starsze lub niepełnosprawne.

Nie wkładać żadnych przedmiotów do wlotu ani wylotu 
urządzenia wewnętrznego i zewnętrznego. Nawet gdy 
wentylatory są zatrzymane, mogą automatycznie włączyć 
się w dowolnym momencie.

Nigdy nie dotykać mokrymi rękoma przełączników gniazd. 
Może to spowodować porażenie. 

- 8 - 
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SAFETY PRECAUTIONS

CAUTION!

!

!

!

Do not use sprayers near the air conditioner and 
do not spray anything towards the appliance.

Do not expose plants or animals to the direct 
airflow of the air conditioner.

Ventilate the room regularly while the air conditioner 
is operating. Fail to follow this advice could result 
in lack of oxygen inside the room.

Do not place anything in front of the air conditioner 
nor obstruct the air outlet.

!

Ventilation should be operated when using 
at the same time the air conditioner and gas 
burners.Insufficient ventilation may cause lack 
of oxygen. 

Do not place burners near the airflow of air 
conditioner.

To avoid the risk of electric shock, do not sprinkle 
water nor other liquid on Indoor Unit. Do not 
clean the air conditioner by water spurts.

Do not expose food, plants, animals, precision 
devices or works of art to the direct airflow of 
the air conditioner.

When necessary, replace fuses with new ones 
of the same type and size. Never use a piece 
of iron or copper instead of the proper fuse, 
as it could result in a malfunction or in a fire 
accident.

Do not put any object on the air conditioner. On the appliance's 
upper part there is an air grille that must not be obstructed. Besides, 
a heavy object may cause the air conditioner's fall.

Do not touch the heat exchangers' metal flaps on Indoor and Outdoor Units. This could 
cause hurts due to the sharp shape of the flaps. Take care of this especially when 
removing the front panel and the air filters. 

For proper performance, operate the air 
conditioner under the recommended temperature 
and humidity range (see page 12). If the Unit 
operates beyond these conditions, malfunctions 
may occur or dew may drip out of the Indoor Unit.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA

Wentylacja powinna być używana przy jednoczesnym 
użytkowaniu klimatyzatora i palników gazowych. Nie-
właściwa wentylacja może spowodować brak tlenu.

Nie umieszczać palników w pobliżu strumienia powie-
trza z klimatyzatora.

Aby uniknąć ryzyka porażenia, nie spryskiwać urzą-
dzenia wewnętrznego wodą ani innymi płynami. Nie 
czyścić klimatyzatora strumieniem wody.

Nie narażać jedzenia, roślin, zwierząt ani precyzyjnych 
urządzeń na bezpośredni nadmuch z klimatyzatora.

W razie konieczności należy wymienić bezpieczniki na 
bezpieczniki tego samego rodzaju i rozmiaru. Nie uży-
wać kawałków stali lub miedzi zamiast bezpieczników, 
gdyż może to spowodować awarię i pożar.

Nie umieszczać niczego na klimatyzatorze. W górnej części urządzenia znajdu-
je się kratka. Nie wolno jej zasłaniać. Dodatkowo umieszczenie na klimatyza-
torze ciężkich obiektów może spowodować jego zerwanie się ze ściany

Nie używać spryskiwaczy w pobliżu klimatyzatora, ani 
nie natryskiwać niczego na urządzenie.

Nie narażać roślin ani zwierząt na bezpośredni 
nadmuch z klimatyzatora.

Podczas użycia klimatyzatora należy regularnie wietrzyć 
pomieszczenie. Nie wykonanie tego może spowodować 
brak tlenu.

W celu uzyskania odpowiedniej wydajności klimatyza-
tor powinien pracować w podanych zakresach tem-
peratury i wilgotności. Jeśli urządzenie pracuje w wa-
runkach innych niż podane, może dojść do awarii lub 
osadzania rosy na jednostce wewnętrznej.

Nie umieszczać roślin ani zwierząt na drodze powietrza 
wychodzącego z klimatyzatora.

Nie należy dotykać metalowych klapek wymienników ciepła w jednostkach wewnętrznych 
i zewnętrznych. Może dojść do zranienia, ich ostrymi krawędziami. Należy zwracać na to uwagę 
zwłaszcza podczas demontażu panelu wlotu powietrza i filtra powietrza.
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  Air inlet (rear)Air inlet (side)

  Air inlet

  Air outlet

  Air outlet4

3

5
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1
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1. Front panel
2. Air inlet
3. Air filter
4. Air outlet
5. Horizontal air flow grille
6. Vertical air flow louver (inside)
7. Display window

Indoor Unit

Outdoor Unit

8. Connecting pipe
9. Connecting cable
10. Stop valve

INDOOR AND OUTDOOR’S UNITS OUTLINE

The figure below is for explanation purpose only. The real appearance of the components could be 
rather different.

OPIS JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ

Poniżej rysunek poglądowy. Rzeczywisty wygląd urządzenia może odbiegać od przedsta-
wionego rysunku.

Wlot
powietrza

Wlot
powietrza (boczny)

Wlot
powietrza (z tyłu)

Wylot
powietrza

Wylot
powietrza

Jednostka wewnętrzna

1. Panel przedni
2. Wlot powietrza
3. Filtr powietrza
4. Wylot powietrza                                                              
5. Żaluzja
6. Kierownica
7. Wyświetlacz LCD

Jednostka zewnętrzna

8. Rura czynnika chłodniczego
9. Przewód
10. Zawór odcinający
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LED PANEL ON INDOOR UNIT

DISPLAY LCD ON INDOOR UNIT

Displays the temperature settings when the air conditioner is operational. •

Displays the room temperature in FAN mode.•

Displays the self-diagnostic codes.

Displays “          ” for three seconds when Timer ON, Swing or Turbo is activated. 

•

•

Displays “          ” for three seconds when Timer OFF is set. •

Displays “          ” for three seconds when Swing or Turbo is cancelled. •

Displays “          ” under defrosting operation. •

Displays “          ” when anti-cold air feature is activated under Heating mode. •

When ECO function is activated, the “          ” illuminates gradually one by one as

         →          →          → set temperature →       ..... in one second interval.

         

•

Digital display: 

WYŚWIETLACZ LCD ( JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA)

   Wyświetlacz

Wyświetla aktualne ustawienia temperatury w trybie chłodzenia

Wyświetla temperaturę w pomieszczeniu w trybie nawiewu

Wyświetla kody autodiagnostyki

Wyświetla

Wyświetla

Wyświetla

Wyświetla

Wyświetla

Wyświetla

ustawiona temperatura – E w sekundowych interwałach 
– funkcja ECO

przez 3 sekundy kiedy włączamy funkcję : Timer ON , Swing lub Turbo

przez 3 sekundy kiedy włączamy funkcję  Timer OFF

przez 3 sekundy kiedy wyłączamy funkcję Swing lub Turbo

w czasie odszraniania

w czasie odcięcia nawiewu 
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To obtain the best performances from the Unit, it is recommended its use under the following 
conditions:

NOTE: If the Unit operates in rooms which are satured with oil vapors or volatile matters, harmful 
substances could coat and clog the indoor unit heat exchanger. Besides, scalings of saltness could form 
on the Outdoor Units installed in sea-surroundings; if not removed, they will damage the Units in a very 
short time. In both cases, please contact the Technical Service to require frequent maintenance.

Use of the air conditioner out of the above mentioned temperature ranges could cause the intervention 
of built-in protective functions consequently stopping the system operation.

RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS

Outdoor temperature: from 0°C to 50°C

Room temperature:

CAUTION:
Room relative humidity should be less than 80%.
If the air conditioner operates beyond this limit, the surface of the indoor heat
exchanger could get covered with frost.

from 17°C to 32°C

 from -15°C to 30°C

from 0°C to 30°C

Outdoor temperature:

Room temperature:

 from 0°C to 50°C

from 10°C to 32°C

Outdoor temperature:

Room temperature:

HEATING
OPERATION

DRYING
OPERATION

COOLING
OPERATION

W celu uzyskania najlepszej wydajności klimatyzatora zaleca się użytkowanie w następują-
cych zakresach temperatur :

CHŁODZENIE 
• Temperatura zewnętrzna: od 0°C do 50°C
• Temperatura pomieszczenia: od 17°C do 32°C

UWAGA 
Wilgotność względna w pomieszczeniu powinna być poniżej 80%. Jeżeli klimatyzator pracuje 
powyżej tej granicy, powierzchnia wymiennika ciepła jednostki wewnętrznej może pokryć 
się szronem.

OGRZEWANIE
• Temperatura zewnętrzna: od -15°C do 30°C
• Temperatura pomieszczenia: od 0°C do 30°C

OSUSZANIE
• Temperatura zewnętrzna: od 0°C do 50°C
• Temperatura pomieszczenia: od 10°C do 32°C

Użycie klimatyzatora poza powyższymi zakresami temperatur może spowodować zadziała-
nie wbudowanych funkcji zabezpieczających, stopniowo zatrzymujących działanie systemu.

Uwaga : Jeżeli urządzenie pracuje w pomieszczeniach nasyconych parami olejów lub sub-
stancjami lotnymi może dojść do zablokowania działania wymiennika ciepła jednostki we-
wnętrznej. W regionach nadmorskich na jednostkach zewnętrznych mogą pojawić się osady 
solne, jeśli nie będą usuwane spowodują uszkodzenie klimatyzatora. W celu uzyskania po-
mocy w konserwacji tak eksploatowanych urządzeń prosimy o kontakt z serwisem technicz-
nym.

ZALECANE WARUNKI PRACY
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EMERGENCY OPERATION AND TEST SWITCH

CAUTION! 

Control panel

Caution! Always turn off the Unit before operating
the Manual control button. If the Unit is operational,
keep on pressing the Manual control button until
the Unit is off. 

Opening the front panel:
Pull up the front panel at both ends till a click

is heard and the panel remains fixed. Do not 

lift the panel any further because the hinges 

could get broken.

Closing the front panel:
Push down the front panel at both ends. Close

the panel firmly.

Operation in Emergency mode:

If you have lost the remote controller or its batteries are exhausted, the air conditioner can be started

by pressing the "AUTO/COOL" Manual control button on the frontal panel.

Press “Manual” button once: “OPERATION” lamp on Indoor Unit will light up, and the air conditioner

will work in forced AUTO mode. 

Testing the air conditioner:

Press “Manual” button twice within 5 seconds: Unit will operate in forced COOL mode.

This is used for Testing purposes only.

•

•

End of operation in Emergency mode or Test mode:

Press once the "AUTO/COOL" Manual control button on the front panel while the air conditioner is

operating in Emergency mode or in Test mode: operation will be immediately stopped. Use the remote

controller to return to normal operation.

Manual switch

AUTO/COOL

This switch is used for testing purposes only. Please do not use it unless necessary.

To restore the remote controller operation, use the remote controller directly.

•
•

TRYB AWARYJNY I TESTOWY

Panel sterowania
Uwaga! Należy zawsze wyłączać urządze-
nie przed użyciem wyłącznika awaryjnego. 
Jeśli urządzenie pracuje naciskać wyłącznik 
awaryjny aż do wyłączenia urządzenia.

• Otworzyć panel przedni. Podciągnąć 
przedni panel z obu stron do momen-
tu usłyszenia kliknięcia. Oznaczać to 
będzie został on unieruchomiony. Nie 
podnosić wyżej, ponieważ zawiasy 
mogą zostać wyłamane.

• Zamknąć przedni panel. Opuścić 
przedni panel z obu stron. Dokładnie 
zamknąć panel.

Praca w trybie awaryjnym:
Jeżeli zgubiłeś pilot zdalnego sterowania lub baterie w nim zużyły się, klimatyzator 
może być uruchomiony przez naciśnięcie przycisku AUTO/COOL na przednim panelu 
jednostki wewnętrznej.
Nacisnąć przycisk „AUTO/COOL”: Kontrolka „OPERATION” zapali się i klimatyzator 
zacznie pracę w trybie AUTO.

Testowanie klimatyzatora:
Jeżeli zostanie dwukrotnie naciśnięty w ciągu 5 sek. przycisk „AUTO/COOL”, praca 
jednostki przejdzie w tryb chłodzenia. Operacja ta jest wykonywany tylko podczas 
testowania.

Zakończenie pracy jednostki w trybie awaryjnym lub testowym:
Po naciśnięciu przycisku ręcznego sterowania „AUTO/COOL” na panelu przednim, 
podczas pracy klimatyzatora w trybie awaryjnym lub testowym: praca klimatyzatora 
zostanie natychmiast zatrzymana. Użyć pilota zdalnego sterowania do powrotu do 
normalnej operacji.

UWAGA 
Nie używać funkcji testowej przy normalnej pracy klimatyzatora.

Wyłącznik awaryjny
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ADJUSTING THE AIRFLOW DIRECTION

Adjusting the vertical airflow direction

Adjust the air direction properly to obtain a higher degree in comfort and to avoid harmful drafts.
The vertical direction of the airflow can be set through the infrared remote control.

VERTICAL AIRFLOW

WARNING

• “                  ” button will be disabled when the air conditioner is not operating (even if TIMER ON
has been set).

• Do not operate the air conditioner for a long time with the airflow direction set downward in Cooling
and Dry mode; this may cause dripping from the louver inside the room.

• When the air conditioner is turned on, the motorized louver will start moving 10 seconds later, as
soon as it gets under control of the inner electronics. When the air conditioner is stopped, the motorized
louver will automatically stop in closing position. If the motorized louver malfunctions, it is adviced to
turn off the air conditioner and cut the power for some minutes; then restore the power, turn the Unit
on again and check if the louver works properly.

• Open angle of the horizontal louver should not be set too small, as Cooling or Heating performance
may be impaired due to too restricted airflow area. 

• Do not operate Unit with horizontal louver in closed position. 

• Room temperature humidity should be less than 80%. If the air conditioner operates beyond this limit,
the surface of indoor heat exchanger could get covered with frost: in this case, adjust the louver to the
maximum open angle and select HIGH fan speed.

• When the air conditioner is connected to power (initial power), the horizontal louver may generate a
sound for 10 seconds: this is a normal operation.

• To avoid malfunctions, NEVER attempt to move the flaps by hand but always use the remote control for
doing this. If this happens, please cease operation, unplug power for a few seconds, then restart the
air conditioner.

Stop the flaps at your desired position:
Perform this setting while the air conditioner is 
operating.
Press several times the “                  " button 
on remote control till the desired angle for the 
louver is reached.
Each time the button is pressed, the louver 
moves by 6°.

Automatic SWINGING of the horizontal louver:
Perform this setting while the air conditioner is 
operating. 
Keep pressing the “                   ” button without 
releasing it for more than 2 seconds: the horizontal 
louver will swing up and down continuously.
Press “                   ” button again to stop the 
automatic swinging of the louver.

The inner electronics automatically selects the best position for the louver according to the
operation mode:
• in HEATING mode: the flaps are vertically set
• in COOLING mode: the flaps are horizontally set.

SETTING YOUR PREFERENCES

SWING SWING

SWING

SWING

Range

REGULACJA PIONOWEGO KIERUNKU PRZEPŁYWU POWIETRZA

System sterowania automatycznie wybiera najlepszą pozycję ustawienia żaluzji zgodnie z wybranym 
trybem pracy:
• W trybie ogrzewania: żaluzje ustawione są pionowo
• W trybie chłodzenia: żaluzje ustawione są poziomo.

USTAWIANIE WŁASNYCH PREFERENCJI
Ustawić odpowiedni kierunek przepływu powietrza w celu otrzymania optymalnego komfortu i uniknię-
cia występowania przeciągu. Pionowy kierunek wylotu powietrza może być ustawiony za pomocą pilota 
zdalnego sterowania.

Przepływ pionowy

Ustawienie żaluzji w odpowiedniej pozycji:
Ustawienia te należy dokonywać podczas pracy 
klimatyzatora.
Naciskać przycisk „SWING”  do momentu osią-
gnięcia żądanego kąta nachylenia żaluzji. Po każdym 
naciśnięciu przycisku klapa przesuwa się o 6°.

Automatyczny ciągły ruch żaluzji:
Ustawienia te należy dokonywać podczas pracy 
klimatyzatora.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk „SWING” bez 
zwalniania go przez okres dłuższy niż 2 sekundy: 
Poziome żaluzje będą poruszać się w trybie ciągłym. 
Nacisnąć przycisk SWING ponownie w celu zatrzy-
mania automatycznego falowania żaluzji.

UWAGA

• Przycisk „SWING” jest nieaktywny, gdy klimatyzator nie działa.
• W celu uniknięcia awarii nie wolno nigdy poruszać klapami ręcznie, a jedynie przy użyciu pilota.
• Gdy klimatyzator jest włączany, ruchome żaluzje zaczną się poruszać z 10-sekundowym opóźnie-

niem natychmiast, gdy przestanie być sterowany przez wewnętrzny układ elektroniczny. Gdy kli-
matyzator zostanie wyłączony, ruchome żaluzje regulujące nadmuch powietrza, powrócą automa-
tycznie do pozycji zamkniętej. Jeśli ruchome żaluzje działają nieprawidłowo, zaleca się wyłączenie 
klimatyzatora i odłączenie zasilania na parę minut. Następnie należy ponownie podłączyć zasilanie, 
włączyć urządzenie i sprawdzić czy klapy działają prawidłowo.

• W trybie chłodzenia „COOL” i osuszania „DRY” żaluzje regulujące pionowy kierunek nadmuchu po-
wietrza nie mogą być skierowane w dół przez dłuższy czas, ponieważ może to powodować kapanie 
skroplin z jednostki.

• Kąt otwarcia ruchomych żaluzji regulujących poziomego kierunek nadmuchu powietrza nie powi-
nien być zbyt mały, ponieważ wydajność w trybie chłodzenia lub ogrzewania może ulec pogorsze-
niu z powodu zbyt małego obszaru przepływu powietrza.

• Nie wolno używać urządzenia z ruchomymi żaluzjami regulującymi poziomy kierunek nadmuchu 
powietrza w pozycji zamkniętej.

• Wilgotność względna w pomieszczeniu powinna być poniżej 80%. Jeżeli klimatyzator pracuje po-
wyżej tej granicy, powierzchnia wymiennika ciepła może pokryć się szronem. W takim przypadku 
należy ustawić żaluzje całkowicie otwarte i ustawić wentylator na najwyższą prędkość HIGH.

• Gdy klimatyzator jest podłączony do źródła zasilania, żaluzja może generować dźwięki przez 10 
sekund: jest to normalna operacja.

Zakres
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ADJUSTING THE AIRFLOW DIRECTION

Adjusting the horizontal airflow direction

Use the remote controller to adjust the horizontal air flow in the direction you prefer.

Use the “                   ” button to start and stop

vertical louver movement and set the desired left/

right air flow position.

The vertical louver changes 6 degree in angle for

each press.  And indoor unit displays “         ” for

one second.  

Stop the flaps at your desired position 

Automatic SWINGING of the vertical louver 

The “ SWING      ” button will be disabled when

the air conditioner is not operating.         

• For some units, the indoor units display “         ”

when the swing feature is activated, and display

“        ” when the swing feature is stopped. 

CAUTION!

Do not put your fingers into the panel of the blower and suction side. The high-speed fan inside may

cause injury.

NOTE!

The simultaneous use of 2 functions “                ” and “                ” creates 3D effect of air

distribution.                 

SWING

SWING

SWING

IIII 

SWING

Range

If you hold down “                  ” button for more

than 2 seconds, the vertical louver swing feature is

activated. The indoor unit shows “         ”, flashes

four times, then the temperature setting reverts

back.

If the swing feature is stopped, it displays” LC” and

remains on for 3 seconds.  

REGULACJA POZIOMEGO KIERUNKU PRZEPŁYWU POWIETRZA

Użyj bezprzewodowego sterownika do ustawienia wybranego kierunku nawiewu.

Zatrzymaj żaluzję w wybranej pozycji

Użyj przycisku „SWING”  do rozpoczęcia i zatrzy-
mania pionowego ruchu żaluzji i ustaw wymaganą 
pozycję lewo/prawo. Istnieje 6 pozycji do ustawienia. 

Automatyczne wachlowanie żaluzji.

Jeśli przytrzymasz przycisk „SWING”  dłużej niż 2 
sekundy, funkcja wachlowania zostanie aktywowana.
Wyświetlacz jednostki wewnętrznej pokaże , mi-
gając cztery razy i pojawi się ustawiona temperatura.
Jeżeli funkcja wachlowania zostanie zatrzymana na 
wyświetlaczu pojawi się „LC” przez 3 sekundy.

W niektórych modelach wyświetlacz pokaże „ON” 
kiedy funkcja wachlowania zostanie właczona lub 
„OFF” kiedy zatrzymana.

Przycisk „SWING” nie działa kiedy urządzenie jest 
wyłączone.

OSTRZEŻENIE!
Nie wkładać palców w panel nawiewu i zasysania powietrza.  Szybko obrotowy wentylator 
może spowodować poranienia.

UWAGA!
Symultaniczne użycie funkcji „SWING”  oraz „SWING”  wywoła przestrzenny efekt nawiewu 
3D

Zakres
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OPERATING INSTRUCTIONS

How the air conditioner works

Basic operation modes: AUTO/COOL/DRY/HEAT

1 hour1 hour

Set 
Temperature

Set 
Temperature

Cooling

Heating

SLEEP  operation

1 hour 1 hour

SLEEP  operation
7 hours timer off

7 hours timer off

AUTO operation

When you set the air conditioner in AUTO mode, it will
automatically select cooling, heating or fan only operation
depending on set temperature and the room temperature. 

The air conditioner will control room temperature automatically
to the temperature point you set.
If you feel uncomfortable in the AUTO mode, you can set
your desired temperature. 

SLEEP operation
When selected, the set temperature will increase (cooling)
or decrease (heating) by 1°C per hour for the first 2 hours.
Thereafter it keeps this new temperature for 5 hours before
switching off.
This operation saves energy and improves night time
comfort by synchronising with the body’s metabolism. 

DRYING operation
The temperature is regulated while dehumidifying by
repeating turning on and off of the cooling operation or
fan only. The fan speed is LOW. 

HEATING operation
This air conditioner operates on the heat-pump principle,
absorbing heat from air outdoors and transferring that
heat to the indoor unit. As a result, the operating performance
is reduced as outdoor air temperature drops.
If you feel that the heating performance is insufficient, we
recommend you to use this air conditioner in conjunction
with other kinds of heating appliance.

TRYBY PRACY

Podstawowe tryby pracy:  
AUTO/COOL/DRY/HEAT (AUTO/CHŁODZENIE/OSUSZANIE/GRZANIE)

AUTO
W ustawieniu AUTO klimatyzator automatycznie wy-
bierze funkcję: chłodzenia, ogrzewania lub nawiewu 
w zależności od temperatury zadanej i temperatury 
pomieszczenia.
Klimatyzator automatycznie kontroluje temperaturę 
w pomieszczeniu dostosowując do temperatury zada-
nej.

SLEEP  (Funkcja komfortowego snu)
Zadana temperatura jest podwyższana (w trybie chło-
dzenia) lub obniżana (w trybie ogrzewania) o 1°C co 
godzinę przez pierwsze 2 godziny a następnie utrzymy-
wana przez 5 godzin i funkcja jest wyłączana. Powoduje 
to oszczędność energii i poprawia komfort snu.

OSUSZANIE 
Temperatura w trybie osuszania jest regulowana po-
przez powtarzalne przełączanie w tryb chłodzenia lub 
nawiewu.
Prędkość wentylatora jest niska.

OGRZEWANIE
Klimatyzator działa na zasadzie pompy ciepła, absorbu-
jąc ciepło z powietrza zewnętrznego i przekazując do 
jednostki wewnętrznej. W rezultacie poprawiają się pa-
rametry pracy urządzenia. Jeżeli potrzebna jest jeszcze 
większa wydajność zalecamy używanie klimatyzatora 
w funkcji grzania z innym urządzeniem grzewczym.

Chłodzenie

Ogrzewanie

Funkcja SLEEP

Funkcja SLEEP

1 godzina

1 godzina

1 godzina

1 godzina

7 godzin działania

7 godzin działania

Temperatura 
zadana

Temperatura 
zadana
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OPERATING INSTRUCTIONS

Special Functions

Louver Angle Memory Function

Con  the scope of safety angle, the horizontal louver angle is memorized and will return to
the position last selectec by user.If it exceeds, it will memorize the boundry of safety angle.
This will not happen when Turbo or manual control buttons are pressed or after a power interruption.
So we strongly suggest that the open angle of the horizontal louver should not be set too small,
in case the condensed water forms and drips from the horizontal louver.

Auto-restart Function

In event of power interruption such as a blackout, the air conditioner stops once. But it restarts
automatically and performs previous operation when the power supply is resumed.

Cleaning Filter Reminding Function

After 240 hours of operation, the indoor display window will display and flash “CL”. This feature
is a reminder to clean the Air Filter for more efficient operation. After 15 seconds, the system
will revert back to the previous display again.When the “CL” indicator appears and flashes,
please press the LED button on remote controller for 4 times or press the Manual control button
for 3 or more times to clear the registered hours, otherwise the “CL” indicator will display and
flash again for another 15 seconds at the next time of starting the unit. 

Replacing Filter Reminding Function

After 2880 hours of operation, the indoor display window will display and flash “nF”. This feature
is a reminder to replace the Air Filter for more efficient operation. After 15 seconds, the system
will revert back to the previous display again.When the “nF” indicator appears and flashes,
please press the LED button on remote controller for 4 times or press the Manual control button
for 3 or more times to clear the registered hours, otherwise the “nF” indicator will display and
flash again for another 15 seconds at the next time of starting the unit. 

Mute operation

Press the LED button on the remote controller can turn off the indoor screen display, and also
turn off the Air conditioner buzzer, which create a comfortable and quiet environment.

FUNKCJE SPECJALNE

Pamięć położenia żaluzji
Żaluzja powraca do wcześniej zapamiętanego bezpiecznego położenia. Zaleca się nie usta-
wiać zbyt małego kąta otwarcia żaluzji co może powodować tworzenie się rosy na żaluzji 
i skapywanie z niej wody.

Automatyczne włączenie po zaniku zasilania
Funkcja polega na pamiętaniu przez urządzenie aktualnych parametrów pracy w chwili 
jego wyłączenia spowodowanego zanikiem zasilania. Po przywróceniu zasilania urządzenie 
rozpoczyna pracę z tymi samymi ustawieniami co przed wyłączeniem zasilania.

Przypomnienie o oczyszczeniu filtra powietrza
Po 240 godzinach pracy, wyświetlacz jednostki wewnętrznej pokaże „CL” co oznacza przy-
pomnienie o oczyszczeniu filtra dla bardziej wydajnej pracy. Po 15 sekundach wyświetli się 
poprzednie ustawienie.  Kiedy pojawi się symbol „CL” należy przycisnąć 4 razy „LED” na 
sterowniku bezprzewodowym lub „AUTO/COOL” na jednostce wewnętrznej co najmniej 3 
razy, aby skasować powiadomienie, w przeciwnym razie symbol „CL” bedzie wyświetlany 
po 15 sekundach przy ponownym uruchomieniu urządzenia.

Przypomnienie o wymianie filtra powietrza
Po 2880 godzinach pracy wyświetlacz jednostki wewnętrznej pokaże „nF” co oznacza 
przypomnienie o wymianie filtra dla bardziej wydajnej pracy. Po 15 sekundach wyświetli 
się poprzednie ustawienie.  Kiedy pojawi się symbol „nF” proszę przycisnąć 4 razy „LED” na 
sterowniku bezprzewodowym lub „AUTO/COOL” na jednostce wewnętrznej co najmniej 3 
razy, aby skasować powiadomienie, w przeciwnym razie symbol „nF” będzie wyświetlany 
po 15 sekundach przy ponownym uruchomieniu urządzenia.

Funkcja Mute
Naciśnij przycisk „LED” na sterowniku bezprzewodowym celem wyłączenia wyświetlacza 
i sygnału dźwiękowego dla poprawy komfortu przebywania w pomieszczeniu.
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ORDINARY MAINTENANCE AND ADVICE FOR USE

Before starting any kind of ordinary maintenance:
1 - Stop the appliance by pressing "ON/OFF" button on remote controller;
2 - Move the circuit breaker to "OFF" or "0" position;
3 - Pull the plug out of the power socket;
4 - To reach the Unit, please use a stepladder or other appropriate bearing strong enough to 
ensure your safety.

Cleaning the remote controller Cleaning the Indoor Unit

Do not use water, but a dry cloth. Do not use 
products for glass cleaning, nor soaked in 
detergents.

Use a dry and soft cloth. In case of need, 
dampen the cloth in water and neutral 
detergent, then wring well.

Never use any of the following products for cleaning

Benzine, paint solvents, polishing products, 
by-products of oil in general, etc. may damage 
the outside surfaces of Unit and cause 
deformations and scratches on the appliance 
and on the remote controller.

The use of very hot water (over 40°C) may 
discolour and/or deform the plastic parts.

Indoor Unit's cleaning

NOTES:
• If the appliance or the inlet grille are very dirty, clean them with a cloth soaked in tepid water and neutral
detergent. Rinse in clean watrer and dry well. The presency of humidity on the inlet grille may cause 
electric shocks.
• Never use any abrasive sponge for cleaning, to avoid scratching the Unit's surfaces.
• If the grille is open or has been removed, do not touch the metallic flaps of the heat exchanger, as the
flaps are sharp and may hurt you.
• Do not expose the grille or the Unit to direct sunlight, to avoid discolouring or deforming them.

WARNING!

Outdoor Unit's cleaning
• Check regularly that the air inlet and outlet are not obstructed by dust or dirt in general.
• For any other cleaning or maintenance of Outdoor Unit, always contact the Authorized Technical
Service.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyszczenie jednostki wewnętrznej

UWAGA

Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek zwyczajnej czynności konserwacyjnej:
1. Należy zatrzymać urządzenie, naciskając przycisk „ON/OFF” na pilocie zdalnego sterowania.
2. Ustawić wyłącznik automatyczny w pozycji „OFF” (WYŁĄCZENIA) lub „0”.
3. Wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilania.
4. W celu dosięgnięcia do urządzenia należy używać drabiny lub innej odpowiednio wytrzyma-

łej podpory zapewniającej bezpieczeństwo.

Czyszczenie pilota

Nigdy nie wolno używać do czyszczenia żadnych następujących środków 

Nie wolno używać wody, a jedynie suchej szmatki. 
Nie wolno używać środków do czyszczenia szkła 
ani żadnych innych zanurzonych w detergentach.

Benzyny, rozpuszczalników do farb, środków nabłyszcza-
jących, wszelkich produktów ubocznych z przerobu oleju 
itp., które mogą uszkodzić powierzchnie zewnętrzne 
urządzenia oraz spowodować odkształcenia i zadrapania 
na urządzeniu i na pilocie zdalnego sterowania.

Używać suchej i miękkiej szmatki. W razie po-
trzeby zamoczyć szmatkę w wodzie i detergencie 
o neutralnym pH.

Użycie bardzo gorącej wody (o temperaturze 
ponad 40°C) może spowodować odbarwienie i/
lub odkształcenia plastikowych części.

Czyszczenie jednostki wewnętrznej

UWAGI
• Jeśli urządzenie lub kratka wlotowa są bardzo zabrudzone, należy oczyścić je szmatką zamoczoną w letniej wodzie i detergencie o neu-

tralnym pH. Następnie należy spłukać je w czystej wodzie i dobrze wysuszyć. Obecność wilgoci w kratce wlotowej może spowodować 
porażenie elektryczne.

• Nigdy nie wolno używać do czyszczenia gąbki ściernej, aby uniknąć zadrapania powierzchni urządzenia.
• Jeśli kratka wentylacyjna jest otwarta lub została zdjęta, nie wolno dotykać metalowych krawędzi wymiennika ciepła, ponieważ są one 

ostre i mogą powodować zranienia.
• Nie wolno wystawiać kratki wentylacyjnej lub urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, aby uniknąć ich wyblaknięcia 

lub odkształcenia.

Czyszczenie jednostki zewnętrznej
• Regularnie sprawdzać czy wlot i wylot powietrza nie są zatkane w całości przez kurz i zanieczyszczenia.
• W celu przeprowadzenia innych czynności związanych z czyszczeniem i konserwacją jednostki zewnętrznej należy zawsze kontaktować się 

z autoryzowanym serwisem technicznym

- 18 -
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CLEANING AND MAINTENANCE OF THE AIR CONDITIONER

Cleaning the Bio Air Filter

1) Open the front panel by carefully lifting both ends at the
same time (see Fig.1). At a certain angle, a clicking
sound is heard and it becomes self-supporting.

CAUTION

• Do not touch the metal parts of the Unit when removing
the filters. Injuries can occur when handling sharp metal
edges.
• Do not use water to clean the air conditioner inside.
Exposure to water can destroy the insulation, leading to
possible electric shocks.
• When cleaning the Unit, first make sure that the power
and circuit breaker are turned off.

Use the tab provided to move the filter first up a little,

then slightly towards you. Now extract the filter by gently

drawing downwards (Fig. 2 & 3). 

2) 

Regular cleaning of the air filters (every two weeks at 
least) is recommended to keep the air conditioner’s 
efficiency and to avoid a decrease in its performance. A 
clogged air filter reduces the cooling efficiency of this 
unit. To carry on the cleaning procedure correctly, please 
observe carefully the following directions or contact the 
Authorized Technical Service.  

Unclip the Bio Filter from the large air filter.
The Bio Filter consists of specialized biological enzyme
and HEPA filter. Catch small dust particles, bacteria,
fungi and microbe, eliminate bacteria by dissolving their
cell wall.
• Clean the Bio Filter with vacuum cleaner, and replace it
occasionally.

3) 

Fig.4

Fig.1 

Filter Tab
Fig.2 

Fig.3

Bio Filter

CZYSZCZENIE BIOFITRA

Regularne czyszczenie filtrów powietrza (najlepiej co 
dwa tygodnie) zapobiega spadkowi wydajności urzą-
dzenia.
W celu właściwej konserwacji proszę zapoznać się 
z poniższymi wskazówkami lub skontaktować z serwi-
sem technicznym.

• Nie dotykać metalowych ostrych krawędzi wyjmu-
jąc filtry, co grozi skaleczeniem.

• Nie używać wody do czyszczenia klimatyzatora 
w środku.

• Upewnić się że urządzenie jest odłączone od zasi-
lania w czasie czyszczenia.

1. Otworzyć panel frontowy poprzez uniesienie 
z obu stron (rys 1). Pod pewnym kątem charak-
terystyczne kliknięcie poinformuje o otwarciu 
panelu.

2. Użyj zakładek w celu lekkiego uniesienia 
w górę i następnie na zewnątrz. Teraz wyjmij 
filter łagodnym ruchem do dołu (rys. 2 i 3).

3. Zdejmij Biofiltr od większego filtra powietrza.
Biofiltr zawiera specjalny biologiczny enzym 
i filtr HEPA. Wyłapuje drobiny kurzu, bakterie, 
grzyby oraz inne mikroby. Bakterie są uniesz-
kodliwiane poprzez rozpuszczenie ich ścian 
komórkowych. Czyść Biofiltr odkurzaczem.

UWAGA

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

Rys. 4

Biofiltr

Zakładki filtra
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CLEANING AND MAINTENANCE OF THE AIR CONDITIONER

Clean the large air filter with soapy water. Rinse with
fresh water. Shake off excess water and dry it up in
cool place, replace it occasionally.

4) 

Refit the Bio Filter onto the large air filter. 5) 

Re-insert into unit in the reverse order described in point
2 above. 

6) 

Close the front panel. Make sure the buckles are fully fit
and the panel is completely closed.  

7) 

Fig.5

Fig.6

Panel buckles

Fig.7

CAUTION

• Do not wash air filter with hot water at more than 40°C.
Shake off moisture completely and dry it in the shade.
Do not expose it directly to the sun, it may shrink.

CZYSZCZENIE KLIMATYZATORA

4. Czyść filtr powietrza wodą z mydłem. Opłucz 
w czystej wodzie, otrząśnij i osusz w chłodnym 
miejscu.

5. Umieść Biofiltr na filtrze powietrza

6. Umieść ponownie w klimatyzatorze zachowując 
kolejność odwrotną do przedstawionej w p.2

7. Zamknij panel frontowy. Upewnij się, że zacze-
py zadziałały i panel jest zamknięty 

Nie myj filtra w wodzie o temperaturze powyżej 40°C, osusz z wilgoci 
w zacienionym miejscu. Nie wystawiaj na działanie promieni sło-
necznych

UWAGARys. 5

Rys. 6

Rys. 7

Zaczepy
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ORDINARY MAINTENANCE AND ADVICE FOR USE

At the beginning of season

When restarting the air conditioner after a long time, or at the beginning of the season, please carry out 
the following procedure:

Do not obstruct the air inlet and outlet
Check if any objects obstruct the airflow at the air inlet and outlet on Indoor and Outdoor 
Units.

Check the Unit's fixing
Check the condition of fixing devices on Indoor and Outdoor Units, especially those 
mande of iron on Outdoor Units which are more subject to corrosion, so as to avoid their 
possible collapse.

Earth cable
Check if there are no false electric contacts and especially if the earth cable is not 
interrupted and well connected.

An incorrect or inexistent earth connection may cause the danger of electric shocks.

CAUTION

Air filter
Check if there is the filter on the Indoor Unit. The filter must be clean. In case there is no 
filter or the filter is dirty, reinsert or clean it.

Remote controller's batteries
Insert batteries in the remote controller's battery case.

Unit's start
The Outdoor Unit must be connected to the power 
line 12 hours before its start. Insert the plug into the 
power socket and move the circuit breaker to "ON": 
"OPERATION" LED on Indoor Unit will start flashing 
once per second.
Start the Indoor Unit by pressing "ON/OFF" button on 
remote controller only 12 hours after the Outdoor Unit 
has been powered.

1

2

3

4

5

6

!

1 2 3 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Sprawdź drożność jednostki wewnętrznej i zewnętrznej

2. Sprawdź zamocowanie jednostek
Szczególnie jednostki zewnętrznej zamontowanej na metalowych uchwytach po-
datnych na korozję

3. Przewód uziemiający
Sprawdź czy połączenia nie są przerwane.

4. Filtry powietrza
Sprawdź czystość filtrów jednostki wewnętrznej. Oczyść 
lub wymień w razie konieczności.

5. Baterie sterownika bezprzewodowego
Włóż baterie

6.  Włączenie klimatyzatora
Jednostka zewnętrzna musi być podłączona do sieci elek-
trycznej na 12 godzin przed uruchomieniem urządzenia.
Włóż wtyczkę do gniazdka i przełącznik na „ON”. Dioda 
„OPERATION” zacznie migać.
Uruchom jednostkę wewnętrzną naciskając przycisk 
„ON/OFF” na sterowniku bezprzewodowym, ale dopie-
ro po 12 godzinach od podłączenia do sieci elektrycznej 
jednostki zewnętrznej.

Przed sezonem

Po dłuższym czasie nieużywania lub przed rozpoczęciem sezonu proszę zapoznać się z następu-
jąca instrukcją:

Nieprawidłowe lub nieistniejące uziemienie może grozić porażeniem prądem elektrycznym

UWAGA
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ORDINARY MAINTENANCE AND ADVICE FOR USE

At the end of season

At the end of the season or in case you foresee not to use the air conditioner for a long time, please 
carry out the following procedure:

Dry the Unit
Operate the air conditioner in "COOL" mode for about half a day 
by setting a temperature of 30°C, or operate the appliance in 
"FAN" mode for half a day by setting a "HIGH" fan speed.
This is for drying the Unit and preventing the forming of moulds 
and/or bad smells.

Disconnect the appliance from the power supply
Stop the air conditioner by pressing "ON/OFF" button on remote 
controller, move the circuit breaker to "OFF" or "0" and pull the plug 
out of the power socket.
This is necessary as the appliance consumes a little quantity of 
electricity even if it is stopped.

Clean and reinstall the air filter

Clean the body or the panel of the Unit

Remove batteries from the remote controller

1

2

3

4

5

~ 6 hours

Cool operation / 30°C

Fan operation  /
HIGH (fan speed)

!
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CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 

Na koniec sezonu

Na koniec sezonu lub w przypadku planowanego dłuższego nieużywania klimatyzatora należy 
zapoznać się z poniższą instrukcją :

1. Osusz klimatyzator

Włącz klimatyzator w trybie chłodzenia na kilka godzin usta-
wiając temperaturę na 30°C lub w trybie nawiewu z prędkością 
wentylatora „HIGH”. Osuszenie klimatyzatora zapobiegnie po-
wstawaniu pleśni i nieprzyjemnych zapachów.

2.  Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej

Wyłącz klimatyzator przyciskiem „ON/OFF” na sterowniku bez-
przewodowym, wyłącznik sieci elektrycznej na „OFF” lub „0” 
i wyjmij wtyczkę z gniazdka. 
Jest to konieczne ponieważ urządzenie pobiera niewielką ilość 
energii elektrycznej nawet gdy jest wyłączone.

3. Oczyść lub wymień filtry powietrza

4. Oczyść obudowę i panel klimatyzatora

5. Usuń baterie ze sterownika bezprzewodowego

6 godzin

Tryb chłodzenia / 30 oC

Tryb nawiewu /  
Prędkość wentylatora „HIGH”
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Choose an adequate temperature setting:
• When the air conditioner is operating in 
Heating mode, avoid to set a too high temperature 
value. 
• When the air conditioner is operating in Cooling 
mode, avoid to set a too low temperature 
value.

Clean the air filters quite frequently:
• To keep your air conditioner in good efficiency, 
it is necessary to carry on a frequent cleaning (at 
least every 2 weeks) of the air filters, as already 
explained. Accumulation of dust on the air filters 
reduces the air conditioner’s performances.

Do not leave any doors or windows open:
• This would reduce the air conditioner’s efficiency 
and would cause an increase in electrical 
consumption. Moreover, in case of thermic 
overload, the intervention of embedded protective 
functions may occur, and normal operation of the 
air conditioner will be interrupted.

Use TIMER function according to real 
needs:
• Do not set periods of continuous operation 
when there is no real need for it; please consider 
above all the real stay of people inside that  
room.

Set the most suitable airflow direction:
• With some practice, you can evaluate by 
yourself the increase in comfort obtained by 
a correct setting of airflow direction. The power 
consumption remains the same but comfort is 
considerably increased (see pages 14-15).

Limit exposition of the room to sunlight:
• When the air conditioner is operating in 
Cooling mode, you should screen by curtains 
the windows exposed to direct sunlight during 
the warmest hours of the day. In this way, you 
will experience substantial increase in comfort, 
and obtain remarkable money saving.

HINTS FOR ECONOMICAL OPERATION

 

Clean the filter

Close the window

Cooling and Drying operation

Adjust airflow direction

Too cold!

MODE

FAN TEMP
SLEEP  FRESH

LED  FOLLOW ME

TURBO SELF CLEAN

ON/OFF

ECO

TIMER
  ON

TIMER
  OFF

WSKAZÓWKI DO PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA

Ustaw odpowiednią temperaturę:
• Gdy klimatyzator działa w trybie grzania, unikaj usta-
wiania zbyt wysokiej temperatury.
• Gdy klimatyzator działa w trybie chłodzenia, unikaj 
ustawiania zbyt niskiej temperatury.

Czyść często filtry powietrza:
• W celu zachowania dobrej wydajności klimatyzatora, 
należy często myć filtry powietrza zgodnie z poniższą 
instrukcją (przynajmniej co 2 tygodnie). Jeśli w filtrze 
gromadzi się kurz, wydajność klimatyzatora spada.

Nie należy zostawiać otwartych drzwi lub okien:
• Spowoduje to spadek wydajności klimatyzatora i zwięk-
szenie zużycia prądu. Ponadto w przypadku nadmiernego 
wzrostu temperatury mogą włączać się funkcje automa-
tycznej ochrony przed przegrzaniem, które będą powo-
dować przerywanie pracy klimatyzatora. 

Ograniczenie ekspozycji pokoju na światło słoneczne:
• Jeżeli klimatyzator pracuje w trybie chłodzenia w czasie 
dnia, należy używać żaluzji lub zasłon, aby zapobiegać 
ogrzewaniu pomieszczenia bezpośrednimi promieniami 
słonecznymi. W ten sposób urządzenie zwiększy komfort 
w pomieszczeniu oraz znacząco wpłynie to na obniżenie 
zużycia prądu.

Używaj funkcji zegara według rzeczywistych potrzeb:
• Nie należy stosować ciągłej pracy klimatyzatora, gdy 
nie istnieje taka potrzeba. Zaleca się przede wszystkim 
określenie i ustawienie okresów czasowych, gdy w klima-
tyzowanym pomieszczeniu faktycznie przebywają ludzie.  

Ustawianie najodpowiedniejszego kierunku przepływu 
powietrza:
• Przez prawidłowe rozprowadzenie powietrza w po-
mieszczeniu można znacząco poprawić komfort prze-
bywania w pomieszczeniu. Stopień zużycia prądu elek-
trycznego pozostanie niezmieniony jednak wpłynie to 
znacząco na sam komfort (strona 14-15).
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Wyczyść filtr

Za zimno!

Zamknij okno

Tryb chłodzenia i osuszania

Funkcja zegara

Dostosuj kierunek nawiewu
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TROUBLESHOOTING

The following table shows a series of seeming malfunctions.
Please check the following items before calling the Authorized Technical Service.

WHAT HAPPENS REASON

After a stop, the air conditioner 
does not restarts immediately.

• If "OPERATION" LED on Indoor Unit lights up, it is normal that the
system does not immediately restart. A protective function (3-minutes' 
delay) is active for preventing damages to the compressor every time 
the operation restarts after a stop.
• If both "OPERATION" and "PRE/DEF" lamps light up, this is not a
malfunction: the compressor does not immediately restarts because of 
the intervention of the anti-cold drafts protection.

Noise from the Indoor Unit or from 
the Outdoor Unit

• In "COOL" mode or during a thermostatic stop, you may hear the noise
emitted by the operation of the drain pump on Indoor Unit.
• When the system stops after heating operation, the Indoor Unit emits
a creaking sound. This is normal: expansion and contraction of plastic 
parts caused by temperature changes make this noise.
• During the start in "COOL" mode or after the stop of "HEAT" operation,
you may hear a gurgling sound or a hissing sound. This is the sound of 
refrigerant gas flowing through both Indoor and Outdoor Units.
• When operation mode is switched from "COOL" to "HEAT", you may
hear a hissing sound coming from the refrigerant circuit. This is the noise 
of refrigerant caused by flow stop or flow change.
• The tone of operating noise changes. This noise is caused by the
change of frequency. 

• The Unit can absorb the smell of rooms, furniture, cigarettes, etc.,
and then emits it again.

Dust comes out of the Indoor Unit.

The Indoor Unit gives off bad 
smells.

• During operation in "HEAT" mode. This is because the Outdoot Unit
is carrying out the automatic defrosting.

Change into the "FAN" mode 
during "COOL" mode.

• In order to prevent the frosting of indoor heat exchanger, the system
chenges into "FAN" mode automatically, and restores to the "COOL" 
mode after soon.
• When the room temperature value drops to the set temperature value,
compressor stops and the Indoor Unit changes to "FAN" mode. When 
temperature rises up, the compressor starts again. It is the same in 
"HEAT" mode. 

White mist comes out of the 
Indoor Unit.

• If during operation in "COOL" mode, humidity is high and the Indoor
Unit's inside is very dirty, temperature distribution inside the room 
becomes uneven. It is necessary to clean the Indoor Unit: please call 
the Authorized Technical Service. 

White mist comes out of the 
Outdoor Unit.

• This happens if the Unit is used again after a long time. During this
time, dust has got inside the Unit.

The Outdoor Unit's fan does not 
spin.

• This happens during the system's operation. The speed of the fan
is controlled in order to optimize product operation.

Following symptoms are not air conditioner's troubles

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Podane symptomy nie wskazują na usterkę klimatyzatora.
Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją przed wezwaniem autoryzowanego serwisu technicznego.

SYMPTOM PRZYCZYNA
Po zatrzymaniu klimatyzator nie włącza 
się od razu. Ochrona kompresora przed uszkodzeniem (3 minuty opóźnienia)

Wentylator wyłącza się, pracuje wolno 
następnie normalnie

W trybie ogrzewania:  
- zapobiega nadmuchowi zimnego powietrza przy włączeniu tego trybu,  
- wykonywana jest funkcja odszraniania   
- wykonywana jest funkcja ogrzewania dla niskiej temperatury

Funkcja ogrzewania zostaje zatrzymana 
i miga lampka odszraniania

W trybie ogrzewania jednostka wewnętrzna okresowo (maksymalnie na 10 
minut) włącza automatyczną funkcję odszraniania

Mgiełka wydostaje się z jednostki we-
wnętrznej

W trybie chłodzenia w przypadku kondensacji wilgoci lub po przejściu z trybu 
odszraniania ponownie do trybu ogrzewania

Klimatyzator emituje zwiększony hałas

• dźwięk syczący - w czasie pracy lub wyłączenia klimatyzatora słychać przepływ 
czynnika chłodniczego,

• skrzypienie - na skutek rozszerzania się i kurczenia części metalowych i wyko-
nanych z tworzywa sztucznego,

•  dźwięk przepływającego powietrza - przy zmianie pozycji żaluzji
Z urządzenia wydobywa się nieprzyjem-
ny zapach

Zostały zaabsorbowane zapachy z otoczenia. Jeśli nie to jest przyczyną należy 
skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

Z urządzenia wewnętrznego wydobywa 
się nieprzyjemny zapach.

Jednostka może absorbować zapach pokoju, mebli, papierosów itp., a następ-
nie emitować ponownie.

Działanie jest nierówne, nieprzewidy-
walne lub nieodpowiednie

Skutek oddziaływania innych urządzeń. Należy odłączyć klimatyzator od sieci 
i podłączyć ponownie. Następnie nacisnąć ON/OFF w celu włączenia urządze-
nia

 
Uwaga:  Jeśli  problem nie został rozwiązany prosimy o skontaktowanie się z autoryzowanym serwisem,  
poinformowanie o usterce i symbolu urządzenia.
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TROUBLESHOOTING

The following table shows a series of seeming malfunctions.
Please check the following items before calling the Authorized Technical Service.

WHAT HAPPENS REASON

After a stop, the air conditioner 
does not restarts immediately.

• If "OPERATION" LED on Indoor Unit lights up, it is normal that the
system does not immediately restart. A protective function (3-minutes' 
delay) is active for preventing damages to the compressor every time 
the operation restarts after a stop.
• If both "OPERATION" and "PRE/DEF" lamps light up, this is not a
malfunction: the compressor does not immediately restarts because of 
the intervention of the anti-cold drafts protection.

Noise from the Indoor Unit or from 
the Outdoor Unit

• In "COOL" mode or during a thermostatic stop, you may hear the noise
emitted by the operation of the drain pump on Indoor Unit.
• When the system stops after heating operation, the Indoor Unit emits
a creaking sound. This is normal: expansion and contraction of plastic 
parts caused by temperature changes make this noise.
• During the start in "COOL" mode or after the stop of "HEAT" operation,
you may hear a gurgling sound or a hissing sound. This is the sound of 
refrigerant gas flowing through both Indoor and Outdoor Units.
• When operation mode is switched from "COOL" to "HEAT", you may
hear a hissing sound coming from the refrigerant circuit. This is the noise 
of refrigerant caused by flow stop or flow change.
• The tone of operating noise changes. This noise is caused by the
change of frequency. 

• The Unit can absorb the smell of rooms, furniture, cigarettes, etc.,
and then emits it again.

Dust comes out of the Indoor Unit.

The Indoor Unit gives off bad 
smells.

• During operation in "HEAT" mode. This is because the Outdoot Unit
is carrying out the automatic defrosting.

Change into the "FAN" mode 
during "COOL" mode.

• In order to prevent the frosting of indoor heat exchanger, the system
chenges into "FAN" mode automatically, and restores to the "COOL" 
mode after soon.
• When the room temperature value drops to the set temperature value,
compressor stops and the Indoor Unit changes to "FAN" mode. When 
temperature rises up, the compressor starts again. It is the same in 
"HEAT" mode. 

White mist comes out of the 
Indoor Unit.

• If during operation in "COOL" mode, humidity is high and the Indoor
Unit's inside is very dirty, temperature distribution inside the room 
becomes uneven. It is necessary to clean the Indoor Unit: please call 
the Authorized Technical Service. 

White mist comes out of the 
Outdoor Unit.

• This happens if the Unit is used again after a long time. During this
time, dust has got inside the Unit.

The Outdoor Unit's fan does not 
spin.

• This happens during the system's operation. The speed of the fan
is controlled in order to optimize product operation.

Following symptoms are not air conditioner's troubles

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓWROZWIAZYWANIE PROBLEMÓW

Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją przed skontaktowaniem z autoryzowanym serwi-
sem technicznym.

STAN URZĄDZENIA PRZYCZYNY

Jednostka nie pracuje

• sprawdzić zasilanie 
• sprawdzić wyłącznik głowny i bezpiecznik 
• sprawdzić włączenie programatora czasowego  
• sprawdzić stan naładowania i polaryzację baterii 

Chłodzenie lub ogrzewanie jest niewy-
starczające

• sprawdzić czy filtry powietrza są czyste 
• sprawdzić czy przepływ powietrza nie jest zablokowany 
• sprawdzić czy są prawidłowe ustawienia temperatury i trybu pra-
cy 
• sprawdzić czy są zamknięte drzwi i okna 
• sprawdzić czy prędkość wentylatora jest wysoka i żaluzja maksy-
malnie otwarta  
• sprawdzić czy silne promieniowanie słoneczne bezpośrednio na-
grzewa pomieszczenie w trybie chłodzenia  
• sprawdzić czy nie jest zbyt duża ilość osób lub urządzeń nagrze-
wających pomieszczenie ?      

Lampka kontrolna miga, pojawiają się 
kody błędów: E0, E1, E2… P1, P2, P3… 
lub F1, F2, F3

Urządzenie może się wyłączyć lub kontynuować pracę w zależ-
ności od modelu. Odczekać 10 minut . Jeżeli usterka nie ustąpi 
odłączyć urządzenie od zasilania i podłączyć ponownie. Jeżeli pro-
blem nadal występuje należy skontaktować się z autoryzowanym 
serwisem technicnzym.

OSTRZEŻENIE !

NIE NALEŻY PODEJMOWAĆ PRÓB SAMODZIELNEJ NAPRAWY

Jeżeli wydarzy się jedna z poniższych sytuacji należy natychmiast zatrzymać klimatyzator, wyłączyć główny 
włącznik i skontaktować się z autoryzowanym serwisem technicznym.

• Kabel zasilający jest uszkodzony lub gorący
• Czuć zapach spalenizny
• Urządzenie głośno pracuje
• Przepalają się bezpieczniki
• Woda dostała się do urządzenia lub z niego wycieka
• Zaobserwowano inne nieprawidłowości
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TROUBLESHOOTING

The following table shows a series of seeming malfunctions.
Please check the following items before calling the Authorized Technical Service.

WHAT HAPPENS REASON

After a stop, the air conditioner 
does not restarts immediately.

• If "OPERATION" LED on Indoor Unit lights up, it is normal that the
system does not immediately restart. A protective function (3-minutes' 
delay) is active for preventing damages to the compressor every time 
the operation restarts after a stop.
• If both "OPERATION" and "PRE/DEF" lamps light up, this is not a
malfunction: the compressor does not immediately restarts because of 
the intervention of the anti-cold drafts protection.

Noise from the Indoor Unit or from 
the Outdoor Unit

• In "COOL" mode or during a thermostatic stop, you may hear the noise
emitted by the operation of the drain pump on Indoor Unit.
• When the system stops after heating operation, the Indoor Unit emits
a creaking sound. This is normal: expansion and contraction of plastic 
parts caused by temperature changes make this noise.
• During the start in "COOL" mode or after the stop of "HEAT" operation,
you may hear a gurgling sound or a hissing sound. This is the sound of 
refrigerant gas flowing through both Indoor and Outdoor Units.
• When operation mode is switched from "COOL" to "HEAT", you may
hear a hissing sound coming from the refrigerant circuit. This is the noise 
of refrigerant caused by flow stop or flow change.
• The tone of operating noise changes. This noise is caused by the
change of frequency. 

• The Unit can absorb the smell of rooms, furniture, cigarettes, etc.,
and then emits it again.

Dust comes out of the Indoor Unit.

The Indoor Unit gives off bad 
smells.

• During operation in "HEAT" mode. This is because the Outdoot Unit
is carrying out the automatic defrosting.

Change into the "FAN" mode 
during "COOL" mode.

• In order to prevent the frosting of indoor heat exchanger, the system
chenges into "FAN" mode automatically, and restores to the "COOL" 
mode after soon.
• When the room temperature value drops to the set temperature value,
compressor stops and the Indoor Unit changes to "FAN" mode. When 
temperature rises up, the compressor starts again. It is the same in 
"HEAT" mode. 

White mist comes out of the 
Indoor Unit.

• If during operation in "COOL" mode, humidity is high and the Indoor
Unit's inside is very dirty, temperature distribution inside the room 
becomes uneven. It is necessary to clean the Indoor Unit: please call 
the Authorized Technical Service. 

White mist comes out of the 
Outdoor Unit.

• This happens if the Unit is used again after a long time. During this
time, dust has got inside the Unit.

The Outdoor Unit's fan does not 
spin.

• This happens during the system's operation. The speed of the fan
is controlled in order to optimize product operation.

Following symptoms are not air conditioner's troubles

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓWATOMATYCZNE WŁĄCZENIE PO ZANIKU ZASILANIA

Urządzenie wyłączy się po zaniku zasilania i automatycznie włączy z zachowaniem poprzednich ustawień  
w momencie ponownego pojawienia się zasilania - Lampka „OPERATION” zacznie migać i po trzech mi-
nutach  klimatyzator włączy się automatycznie co oznacza, że nie trzeba naciskać przycisku „ON/OFF” na 
pilocie.

Wymagane jest jednak ponowne zaprogramowanie PROGRAMATORA CZASOWEGO (TIMER)
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