Klimatyzator

Instrukcja użytkowania
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Z MYŚLĄ O TOBIE
Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Wybrałeś produkt, który wnosi ze sobą
dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe innowację Genialny i stylowy, został
zaprojektowany z myślą o Tobie. Więc za każdym razem, gdy z niego skorzystasz,
możesz czuć się bezpiecznie, wiedząc, że za każdym razem uzyskasz wspaniałe
rezultaty.
Witamy w Electrolux.
Odwiedź naszą stronę internetową, aby:

Uzyskać porady dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu
problemów, informacje serwisowe: www.electrolux.com
W celu uzyskania lepszej obsługi zarejestruj swój produkt na:
www.electrolux.com/productregistration

Kupuj akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego
urządzenia: www.electrolux.com/shop

OBSŁUGA KLIENTA I SERWIS
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z Serwisem, upewnij się, że masz do dyspozycji następujące
dane. Takie informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej. Model,
PNC, numer seryjny
Ostrzeżenie / Uwaga - Informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Ogólne informacje i wskazówki.
Informacje dotyczące środowiska.
Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian bez uprzedzenia.
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1.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia
należy dokładnie
zapoznać
się z
przekazaną instrukcją. Producent nie
ponosi
odpowiedzialności,
jeśli
nieprawidłowy montaż i użytkowanie
powoduje obrażenia ciała i szkody.
Instrukcję
obsługi
należy
zawsze
przechowywać wraz z urządzeniem, aby
mieć do niej dostęp w przyszłości.

1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób
szczególnie narażonych
OSTRZEŻENIE!
Ryzyko uduszenia, urazu lub
trwałej niepełnosprawności.
• To urządzenie może być używane przez
dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby
o ograniczonych zdolnościach fizycznych,
sensorycznych lub umysłowych lub
nieposiadające wystarczającego
doświadczenia i wiedzy
jeżeli zostały one objęte nadzorem lub
zostały przeszkolone w zakresie
użytkowania urządzenia w sposób
bezpieczny i zrozumiały związane z tym
zagrożenia.
• Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
• Czyszczenie i czynności konserwacyjne
użytkownika nie mogą być wykonywane
przez dzieci pozostawione bez nadzoru.

1.2 Instalacja i Użytkowanie
OSTRZEŻENIE!
Ryzyko uduszenia, urazu lub trwałej
niepełnosprawności.
• W celu instalacji tego urządzenia należy
skontaktować się z autoryzowanym
instalatorem.
• W celu naprawy lub konserwacji urządzenia
należy skontaktować się z autoryzowanym
serwisantem.
• Gniazdo wymagane do zasilania musi być
podłączone i uruchomione przez
licencjonowanego wykonawcę.
• W przypadku uszkodzenia przewodu
zasilającego musi on zostać wymieniony
przez producenta, jego przedstawiciela
serwisowego lub inne wykwalifikowane
osoby, aby uniknąć zagrożenia.
• Prace instalacyjne muszą być wykonywane
zgodnie z krajowymi normami dotyczącymi
okablowania oraz przepisami dotyczącymi
serwisowania dostawców wyłącznie przez
upoważniony personel.
• Jeżeli urządzenie ma być przeniesione w

inne miejsce lub usunięte,może zostać to
wykonane tylko przez odpowiednio
wykwalifikowaną osobę.
• Jeśli zauważysz nietypową sytuację, taką
jak zapach spalenizny, wyłącz zasilanie
klimatyzatora i skontaktuj się z
przedstawicielem serwisowym Electrolux.
Jeśli taka nieprawidłowość będzie się
utrzymywać, klimatyzator może zostać
uszkodzony lub nawet spowodować
porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
• Nie należy dotykać klimatyzatora mokrymi
rękami. Może to spowodować porażenie
prądem.
• Nie wolno uszkodzić ani odcinać przewodu
zasilającego, ani innych przewodów. W
takim przypadku należy zlecić naprawę lub
wymianę przez akredytowanego technika.
• Nie należy podłączać klimatyzatora do płyty
głównej z wieloma gniazdami.
• Jeśli klimatyzator nie będzie używany przez
dłuższy czas, należy wyłączyć jego
zasilanie. W przeciwnym razie będzie
gromadził się kurz i może spowodować
pożar.
• Przed czyszczeniem klimatyzatora należy
odłączyć zasilanie, aby wyeliminować
możliwość porażenia prądem.
• Zasilanie należy dostosować do
klimatyzatora. Klimatyzatory wyposażone w
przewód zasilający powinny być
podłączone bezpośrednio do gniazdka
elektrycznego z odpowiednim wyłącznikiem
bezpieczeństwa. Klimatyzatory z
wbudowanym układem sterowania muszą
być podłączone do odpowiedniego
wyłącznika bezpieczeństwa.
• Należy upewnić się, że zasilanie
klimatyzatora jest stabilne i spełnia
wymagania określone w instrukcji instalacji.
• Zawsze upewnij się, że produkt jest
zainstalowany z odpowiednim
uziemieniem.
• Dla bezpieczeństwa należy wyłączyć
wyłącznik automatyczny przed
przystąpieniem do jakichkolwiek prac
konserwacyjnych lub czyszczenia lub gdy
produkt nie jest używany przez dłuższy
okres. Nagromadzony kurz może
spowodować pożar lub porażenie prądem
elektrycznym.
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• Wybierz najbardziej odpowiednią
•

•
•
•

•

•
•
•
•

temperaturę. Może oszczędzać energię
elektryczną.
Nie należy pozostawiać otwartych okien i
drzwi na dłużej podczas pracy. Będzie to
skutkować
niewystarczającą
wydajnością.
Nie należy blokować wlotu lub wylotu
powietrza. Spowoduje to niedostateczną
wydajność i zakłócenia w działaniu.
Przechowywać materiały palne z dala od
urządzeń w odległości co najmniej 1
metra. Może to spowodować pożar.
Nie stawać na górnej części urządzenia
zewnętrznego ani nie kłaść na nim
ciężkich
przedmiotów.
Może
to
spowodować uszkodzenie lub obrażenia.
Nie próbuj samodzielnie naprawiać
klimatyzatora. Nieprawidłowe naprawy
mogą spowodować porażenie prądem
lub pożar. Prosimy o kontakt z lokalnym
autoryzowanym centrum serwisowym.
Nie wkładać rąk ani przedmiotów do
wlotu lub wylotu powietrza. Może to
spowodować obrażenia.
Nie wolno wystawiać zwierząt ani roślin
bezpośrednio na przepływ powietrza.
Nie należy używać urządzenia do innych
celów, takich jak konserwacja żywności
lub suszenie odzieży.
Nie wolno rozpryskiwać wody na
klimatyzatorze. Może to spowodować
porażenie prądem elektrycznym lub
wadliwe działanie.
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2.

OPIS PRODUKTU
Wszystkie zdjęcia w niniejszej instrukcji obsługi
służą wyłącznie do celów informacyjnych.
Rzeczywisty kształt zakupionej jednostki
wewnętrznej może nieznacznie różnić się na
panelu przednim i oknie wyświetlacza. Dominujący
jest rzeczywisty kształt.

Wlot
powietrza

Wylot
powietrza
Wlot
powietr
za (tył)

Wlot powietrza
(bok)

Wylot
powietrza

1

Filtr powietrza

9

Poziomy nawiewnik powietrza

2

Wstępny filtr przeciwpyłowy

10

Rura chłodnicza

3

Wyświetlacz cyfrowy

11

Wąż odpływowy

4

Panel przedni

12

Kabel przyłączeniowy

5

Kabel zasilający (niektóre urządzenia)

13

Kabel zasilający (niektóre urządzenia)

6

Przycisk sterowania ręcznego

14

Płyta montażowa

7

Generator jonów (jeśli dotyczy)

15

Uchwyt na pilot zdalnego sterowania
(niektóre urządzenia)

8

Pionowy nawiewnik powietrza (wewnątrz)

16

Pilot zdalnego sterowania
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3.

WYŚWIETLACZ JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ
1.

LAMPKA SYGNALIZACYJNA
TEMPERATURY
• Wyświetla ustawienie lub
temperaturę pokojową, gdy
urządzenie działa.
• Wyświetla kod usterki, gdy wystąpi taki
błąd.
• Wyświetla kod funkcji, gdy jakaś funkcja
jest aktywna.
2.
Lampka sygnalizacyjna Wifi
(opcjonalnie)
• Świeci się, gdy włączona jest funkcja
Wifi.
"Kod funkcji na wyświetlaczu jednostki
wewnętrznej
Wyświetla przez 3 sekundy, gdy Timer jest
włączony lub włączona jest funkcja Swing,
Turbo lub Quiet.
Wyświetla przez 3 sekundy, gdy Timer jest
wyłączony lub wyłączona jest funkcja Swing,
Turbo lub Quiet.
Wyświetla, gdy włączona jest funkcja ochrony
przed zimnym powietrzem.
Wyświetla się, gdy urządzenie jest w trakcie
odszraniania.
Wyświetla się, gdy urządzenie wykonuje
samooczyszczanie.
Wyświetla się, gdy włączona jest funkcja
podgrzewania 8°C (niektóre urządzenia).

PILOT
STEROWANIA
4.

ZDALNEGO

4.1 Jak korzystać z pilota zdalnego
sterowania

1. Pilot zdalnego sterowania należy
przechowywać w miejscu, w którym jego
sygnał może dotrzeć do odbiornika
jednostki wewnętrznej.
2. Podczas obsługi klimatyzatora należy
upewnić się, że pilot zdalnego sterowania
jest skierowany w stronę odbiornika
sygnału jednostki wewnętrznej
3. Gdy pilot wysyła sygnał, na wyświetlaczu
pilota miga symbol

.

4. Jednostka wewnętrzna potwierdzi sygnał
dźwiękiem, gdy otrzyma sygnał z pilota
zdalnego sterowania.
5. Naciśnij przycisk pilota zdalnego
sterowania i ponownie wyślij sygnał, jeśli
nie usłyszałeś sygnału dźwiękowego z
jednostki wewnętrznej.

• Klimatyzator nie będzie działał, jeśli
zasłony, drzwi lub inne materiały
blokują sygnały z pilota zdalnego
sterowania do jednostki
wewnętrznej.
• Unikaj dostania się jakichkolwiek
płynów do pilota. Nie należy
wystawiać pilota na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych lub
ciepła.
• Jeśli odbiornik sygnału w
podczerwieni w jednostce
wewnętrznej jest wystawiony na
bezpośrednie działanie promieni
słonecznych, klimatyzator może
nie działać prawidłowo. Użyj
zasłon, aby zapobiec wystawieniu
odbiornika na działanie promieni
słonecznych.
• Jeśli inne urządzenia elektryczne
reagują na pilota zdalnego
sterowania, należy przenieść te
urządzenia lub skonsultować się z
lokalnym handlowcem.
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4.2

Lokalizacja pilota zdalnego sterowania
Pilot zdalnego sterowania należy
przechowywać w miejscu, w którym
jego sygnał może dotrzeć do
odbiornika jednostki wewnętrznej
(dozwolona jest maksymalna
odległość 8 m).
• Kiedy pilot zdalnego sterowania
wysyła sygnał, na wyświetlaczu miga
symbol . Jednostka wewnętrzna
potwierdzi sygnał dźwiękiem, gdy
otrzyma skuteczny sygnał
dźwiękowy.
•

Maks. 8m

4.3 Instalacja/wymiana baterii
•

•

•

•

•
•

Zdejmij tylną pokrywę
pilota, odsłaniając
gniazdo baterii i włóż
dwie nowe suche baterie
alkaliczne (2x AAA 1,5
Volt). Upewnij się, że
biegunowość (+) lub (-)
jest prawidłowo
zainstalowana.
Przesuń z powrotem
pokrywę gniazda baterii.

Przy wymianie baterii nie należy
używać starych lub różnych baterii, w
przeciwnym razie może to
spowodować problemy z pilotem
zdalnego sterowania.
Jeśli pilot zdalnego sterowania nie
jest używany przez dłuższy czas,
należy wyjąć baterie, ponieważ stare
baterie mogą wyciekać lub ulec
korozji i spowodować uszkodzenie
pilota.
Żywotność
baterii
podczas
normalnego użytkowania wynosi
około sześciu miesięcy.
Jeśli pilot zdalnego sterowania nie
działa prawidłowo, należy wyjąć i
ponownie zainstalować baterie. W
przypadku dalszej nieprawidłowości,
należy wymienić baterie na nowe.

8 www.electrolux.com

5.

OPIS PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

1

Bezpośredni przycisk dostępny jest w
modelach bez funkcji 3D Swing.
2
Przycisk ION jest dostępny w
modelach z funkcją ION.
3
Przycisk Swing dostępny jest w
modelach bez funkcji 3D Swing.
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1.

PRZYCISK +/Naciśnij przycisk, aby zwiększyć/zmniejszyć
temperaturę. Przytrzymaj przycisk przez
dwie sekundy, aby przyśpieszyć proces.
Zakres temperatury: 17-30 °C (62-86 °F).
Zakres temperatury ( tylko UAE): 20-28 °C
(68-82 °F).
W funkcji Timer, użyj przycisku, aby nastawić
timer.

2. PRZYCISK FAN

Naciśnij przycisk, aby ustawić prędkość
wentylatora: AUTO, NISKA, ŚREDNIA i
WYSOKA. Ustawienie domyślne: AUTO.
Przy AUTO i trybie osuszania DRY, można
ustawić szybkość wentylatora.

3.

PRZYCISK (SWING UP/DOWN)
Naciśnij ten przycisk, aby zatrzymać lub
uruchomić poziomy nawiewnik powietrza lub
ustawić pożądany kierunek w górę/w dół.
31. PRZYCISK SWING
Naciśnij przycisk, aby zatrzymać lub
uruchomić funkcję auto swing poziomego
nawiewnika powietrza. Ustawienie domyślne:
OFF.

4. PRZYCISK ◄►(SWING LEFT/RIGHT)

Naciśnij ten przycisk, aby zatrzymać lub
uruchomić pionowy nawiewnik powietrza lub
ustawić pożądany kierunek powietrza w
górę/w dół.
- W przypadku modeli bez funkcji Swing
Left/Right, po naciśnięciu przycisku
jednostka wewnętrzna nie otrzymuje
informacji zwrotnych.
42. PRZYCISK DIRECT
Naciśnij ten przycisk, aby zatrzymać
lub uruchomić poziomy nawiewnik
powietrza lub ustawić pożądany kierunek w
górę/w dół. Nawiewnik zmienia kąt
nachylenia przy każdym naciśnięciu.

5. PRZYCISK FOLLOW ME

Naciśnij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć
funkcję follow me. Jeśli funkcja follow me
jest włączona,
me.

pojawi się symbol follow

6. PRZYCISK SELF CLEAN
Naciśnij przycisk, aby włączyć funkcję
samooczyszczania. Ustawienie domyślne:
OFF.

7. PRZYCISK SHORT CUT
Naciśnij przycisk, aby włączyć funkcję skrótu.
Szczegółowy opis funkcji skrótu znajduje się
w rozdziale "Jak korzystać z pilota zdalnego
sterowania".
73. PRZYCISK ION
Naciśnij przycisk, aby włączyć funkcję jonów.
Ustawienie domyślne: OFF.

8. PRZYCISK TURBO
W trybie CHŁODZENIE lub OGRZEWANIE
naciśnij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć
funkcję turbo.
Jeśli funkcja turbo jest włączona, urządzenie
będzie pracowało z prędkością turbo, aby
szybko schłodzić lub nagrzać, aby
temperatura otoczenia osiągnęła możliwie
najszybciej ustawioną temperaturę.

9. PRZYCISK LED
Naciśnij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć
wyświetlanie jednostki wewnętrznej.
Ustawienie domyślne: ON.

10. PRZYCISK SLEEP
Naciśnij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć
funkcję sleep. Jeśli funkcja Sleep jest
włączona, pokaże się symbol
Ustawienie domyślne: OFF.

Sleep.

11. PRZYCISK TIMER
Nacisnąć przycisk , aby ustawić funkcję
timera do włączania/wyłączania urządzenia.
Szczegółowy opis funkcji timera znajduje się
w rozdziale "Jak korzystać z pilota zdalnego
sterowania".
12. PRZYCISK ON/OFF
Naciśnij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć
urządzenie.

13. PRZYCISK MODE
Naciśnij przycisk, aby ustawić tryb pracy:
AUTO, COOL, DRY, HEAT i FAN.
Ustawienie domyślne: AUTO.
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•

W przypadku modeli
chłodzących, nie jest dostępna
ogrzewania.
•
W trybie AUTO, użytkownik
nadal może ustawić pożądaną
temperaturę.

14. WSKAŹNIK TRANSMISJI
Wyświetla, gdy pilot zdalnego sterowania
przesyła sygnały do jednostki
wewnętrznej.

15. PILOT ZDALNEGO
STEROWANIA NA
WYŚWIETLACZU
Pokazuje, gdy włączony
zdalnego sterowania.

Wyświetla bieżący wybrany tryb. W
tym AUTO, COOL, DRY, HEAT i
FAN.

21. WYŚWIETLACZ LOCK

Wyświetla się, gdy funkcja lock jest
włączona.

22. WYŚWIETLACZ TIMER-ON
Wyświetla się, gdy funkcja timer-on
jest włączona.

23. WYŚWIETLACZ TIMER-OFF
jest

pilot

16. WYŚWIETLACZ BATERII
Wyświetla stan baterii, przypomina o
konieczności wymiany baterii.

17. WYŚWIETLACZ
TEMPERATURY

Wyświetla ustawioną temperaturę w °C.
Brak wyświetlacza w trybie fan.

18. WYŚWIETLACZ SLEEP

Wyświetla się, gdy funkcja Sleep jest
włączona.

19. WYŚWIETLACZ
ME

20. WYŚWIETLACZ TRYBU

FOLLOW

Wyświetla się, gdy funkcja follow
me jest włączona.

Wyświetla się, gdy funkcja timer-off
jest włączona.

24. WYŚWIETLACZ
PRĘDKOŚCI WENTYLATORA

Wyświetla wybraną prędkość
wentylatora: AUTO, NISKA, ŚREDNIA i
WYSOKA. Po wybraniu trybu AUTO lub
trybu DRY zostanie wyświetlony sygnał
"AUTO".

25. WYŚWIETLACZ QUIET

Wyświetla się, gdy włączona jest funkcja
QUIET. Urządzenie będzie pracować z
najniższą prędkością wentylatora.

POLSKI 11

6. JAK
KORZYSTAĆ
STEROWANIA
wewnętrznej.

Z

PILOTA

ZDALNEGO

Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do zasilania, a zasilanie jest
dostępne. Zaświeci się wskaźnik OPERATION na panelu wyświetlacza jednostki

Podstawowe funkcje
1. Naciśnij przycisk (A), aby uruchomić
klimatyzator.
2. Naciśnij przycisk MODE (B), aby
wybrać tryb Auto, Cool, Dry, Fan lub
Heat.
3. Naciśnij przycisk + / - (C), aby ustawić
żądaną temperaturę. Temperaturę
można ustawiać w odstępach co 1°C.
Przytrzymaj przycisk przez dwie
sekundy, aby przyśpieszyć proces.
4. Naciśnij przycisk (D), aby wybrać
prędkość wentylatora.
5. Naciśnij przycisk (A), aby wyłączyć
klimatyzator.
• Klimatyzator w trybie Auto
może logicznie wybrać tryb Cool,
Fan i Heat poprzez wyczuwanie
różnicy między rzeczywistą
temperaturą w pomieszczeniu i
temperaturą ustawioną na
pilocie zdalnego sterowania.
• W trybie Auto i Dry nie można
przełączać prędkości
wentylatora.
• W trybie Fan nie można
wyregulować temperatury
ustawienia.
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Funkcja Swing

Naciśnij przycisk Swing (A) i
przycisk Swing
(B), aby ustawić
żądany kierunek przepływu powietrza.
1. Kierunek w górę/w dół można
regulować przyciskiem (A) na pilocie
zdalnego sterowania. Po każdym
naciśnięciu przycisku nawiewnik
porusza się pod kątem. Po naciśnięciu
dłużej niż 2 sekundy nawiewnik
porusza się automatycznie w górę i w
dół.
2. Kierunek w lewo/w prawo można
regulować przyciskiem (B) na pilocie
zdalnego sterowania. Po każdym
naciśnięciu przycisku nawiewnik
porusza się pod kątem. Po naciśnięciu
dłużej niż 2 sekundy nawiewnik
porusza się automatycznie w lewo i w prawo.

Funkcja Swing (dla modeli bez
funkcji swing 3D)
Naciśnij przycisk Swing (A) i przycisk
Direct (B), aby ustawić żądany
kierunek przepływu powietrza w
górę/w dół.
1. Naciśnij przycisk (A), aby
zatrzymać lub uruchomić funkcję auto
swing poziomego nawiewnika
powietrza.
2. Naciśnij przycisk (B), aby ustawić
żądany kierunek przepływu powietrza
w górę/w dół. Nawiewnik zmienia kąt

POLSKI 13

nachylenia przy każdym naciśnięciu.
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Funkcja Timer
Naciśnij przycisk Timer (A), aby
ustawić
czas auto-on i czas auto-off
urządzenia.

Aby
ustawić
czas
automatycznego włączenia.
1. Naciśnij przycisk Timer. Sygnał

Timer on
i czas pokaże się na
wyświetlaczu.
2. Naciśnij przycisk+ / — aby ustawić
pożądany czas funkcji Timer-on.
3. Zaczekaj 3 sekundy, a funkcja Timer
on zostanie włączona. Cyfrowy
wyświetlacz na pilocie zdalnego
sterowania powróci do wyświetlania
temperatury. Wskaźnik
pozostaje włączony i funkcja ta jest
aktywna.

Aby
ustawić
czas
automatycznego wyłączenia.
1. Naciśnij przycisk Timer. Sygnał

Timer off
i czas pokaże się na
wyświetlaczu.
2. Naciśnij przycisk+ / — aby ustawić
pożądany czas funkcji Timer-off.
3. Zaczekaj 3 sekundy, a
funkcja Timer on zostanie
wyłączona. Cyfrowy
wyświetlacz na pilocie zdalnego
sterowania powróci do
wyświetlania temperatury.
Wskaźnik pozostaje włączony i
funkcja ta jest aktywna.
• Po ustawieniu funkcji Timer
on lub Timer off, do 10 godzin,
czas będzie się zwiększał co 30
minut z każdym naciśnięciem
przycisku. Po 10 godzinach i do 24
będzie wzrastać w krokach co 1
godzinę. Timer powróci do zera po
24 godzinach.
•Możesz wyłączyć każdą z tych
funkcji, ustawiając jej timer na
"0.0h".
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Przykłady ustawień Timera
TIMER ON

Przykład:
Jest godzina 8:00 i chcesz, aby
klimatyzator włączył się po 6 godzinach.
1. Naciśnij przycisk Timer. Sygnał Timer
on
i czas pokaże się na
wyświetlaczu.
2. Naciśnij przycisk + / -, aż na pilocie
zdalnego sterowania pojawi się "6.0h".
3. Zaczekaj 3 sekundy, a funkcja Timer
on zostanie włączona. Wyświetlacz
cyfrowy na pilocie zdalnego
sterowania powróci następnie do
wyświetlania temperatury.
Wskaźnik
pozostaje włączony i
funkcja ta jest aktywna.

TIMER OFF

Przykład:
Jest godzina 18:00 i chcesz, aby
klimatyzator wyłączył się po 10
godzinach.
1. Naciśnij przycisk Timer. Sygnał Timer
off
i czas pokaże się na
wyświetlaczu.
2. Naciśnij przycisk + / -, aż na pilocie
zdalnego sterowania pojawi się "10h".
3. Zaczekaj 3 sekundy, a funkcja Timer
off zostanie włączona. Wyświetlacz
cyfrowy na pilocie zdalnego
sterowania powróci następnie do
wyświetlania temperatury.
Wskaźnik pozostaje włączony i funkcja
ta jest aktywna.

COMBINED TIMER (jednoczesne
ustawianie timerów ON i OFF)
Timer off -* Timer on
(On -* Stop -> Start operation)
Przykład:
Jest godzina 8:00 i chcesz zatrzymać
klimatyzator po 2 godzinach i uruchomić
go ponownie po 10 godzinach.
1. Naciśnij przycisk Timer. Sygnał Timer
off
i czas pokaże się na
wyświetlaczu.

2. Naciśnij przycisk + /- do momentu aż
"2.0h" pojawi się na pilocie zdalnego
sterowania.
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3. Zaczekaj 3 sekundy, a funkcja Timer
off zostanie włączona. Wskaźnik
pozostaje włączony i funkcja ta jest
aktywna.
4. Naciśnij przycisk Timer. Sygnał Timer
on
i czas pokaże się na
wyświetlaczu.
5. Naciśnij przycisk + / -, aż na pilocie
zdalnego sterowania pojawi się "10h".
6. Zaczekaj 3 sekundy, a funkcja Timer
on zostanie włączona. Wskaźnik
pozostaje włączony i funkcja ta jest
aktywna.

Timer on -* Timer off
(Off -* Start -* Stop operation)
Przykład:
Jest godzina 22:00 i chcesz uruchomić
klimatyzator po 2 godzinach i zatrzymać
go
po 5 godzinach.

1. Naciśnij przycisk Timer. Sygnał Timer
on
i czas pokaże się na
wyświetlaczu.

2. Naciśnij przycisk + / -, aż na pilocie

zdalnego sterowania pojawi się "2.0h".

3. Zaczekaj 3 sekundy, a funkcja Timer
on zostanie włączona. Wskaźnik
pozostaje włączony i funkcja ta jest
aktywna.

4. Naciśnij przycisk Timer. Sygnał Timer
off
i czas
wyświetlaczu.

pokaże

się

na

5. Naciśnij przycisk + / -, aż na pilocie

zdalnego sterowania pojawi się "5.0h".

6. Zaczekaj 3 sekundy, a funkcja Timer
off zostanie włączona. Wskaźnik
pozostaje włączony i funkcja ta jest
aktywna.
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Funkcje zaawansowane
1. Funkcja Sleep

Po naciśnięciu przycisku Sleep aktywowana
jest ekonomiczna funkcja działania, ustawiona
temperatura wzrasta (chłodzenie) lub spada
(ogrzewanie) o 1 °C (2°F) na godzinę w
okresie 2 godzin. Temperatura końcowa
będzie utrzymywana do czasu wprowadzenia
dalszych zmian przez użytkownika
Ustaw
Temp.
chłodz.

Ustaw
Temp.
ogrzew.

1
godzina

1 godzina

1
godzina

1 godzina

Funkcja SLEEP nie jest dostępna w
trybie FAN lub DRY.

2. Funkcja Wi-Fi (opcjonalnie)
Przytrzymaj wciśnięty przycisk LED 7 razy w
ciągu 10 sekund, a następnie wprowadź stan
połączenia Wi-Fi
- Szczegółowe informacje na temat
połączenia Wi-Fi można znaleźć w
"Przewodniku szybkiego połączenia".

3. Funkcja Turbo

Naciśnij przycisk Turbo, aby włączyć lub
wyłączyć funkcję turbo. Funkcja Turbo
sprawia, że urządzenie pracuje bardzo ciężko,
aby osiągnąć ustawioną temperaturę w jak
najkrótszym czasie. Jeśli potrzebujesz
szybkiego schłodzenia lub nagrzania
pomieszczenia, możesz wybrać tę funkcję

4. Funkcja ION (opcjonalnie)

Naciśnij przycisk ION, aby aktywować funkcję
Zdrowie. Gdy funkcja jest uruchomiona,
jonizator/Plazmowy pochłaniacz pyłów (w
zależności od modelu) jest pod napięciem i
pomoże oczyścić powietrze. Funkcja ta jest
zalecana, gdy jest zła jakość powietrza w
pomieszczeniach.
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5. Funkcja Quiet (opcjonalnie)

9. Funkcja lock

Naciśnij przycisk Fan przez ponad 2
sekundy, aby włączyć funkcję Quiet. Przy
funkcji Quiet, wentylator będzie pracował z
najwolniejszą prędkością. Funkcja ta ma na
celu zapewnienie Ci komfortowego
środowiska o niskim poziomie hałasu.

Naciśnij jednocześnie przyciski Turbo i Self
Clean przez 1 sekundę, w ten sposób
możesz zablokować i odblokować pilot
zdalnego sterowania,

6. Funkcja
(opcjonalnie)

Naciśnij przycisk short cut, aby włączyć lub
wyłączyć funkcję short cut.
Przy pierwszym podłączeniu do zasilania, po
naciśnięciu przycisku short cut, urządzenie
będzie pracowało w trybie AUTO, 26 °C, a
prędkość wentylatora jest w trybie Auto.
Po naciśnięciu tego przycisku, gdy pilot jest
włączony, system automatycznie powraca
do poprzednich ustawień, w tym trybu pracy,
ustawienia temperatury, poziomu obrotów
wentylatora i funkcji sleep (jeśli jest
aktywna),
Po naciśnięciu przycisku przez ponad 2
sekundy system automatycznie przywraca
aktualne ustawienia pracy, w tym tryb pracy,
temperaturę, poziom obrotów wentylatora i
funkcję sleep (jeśli jest aktywna).

ogrzewania

8°C

Gdy klimatyzator pracuje w trybie
ogrzewania z ustawioną temperaturą 17°C,
dwukrotne naciśnięcie przycisku w ciągu
jednej sekundy aktywuje funkcję ogrzewania
8°C, urządzenie będzie pracowało z
ustawioną temperaturą 8°C, a na
wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawi
się napis "FP",

7. Funkcja Follow me
Po naciśnięciu przycisku follow me zostanie
aktywowana funkcja follow me, pilot
zdalnego sterowania działa jako zdalny
termostat, zapewniając dokładną regulację
temperatury i maksymalny komfort. Pilot
zdalnego sterowania przesyła informacje o
temperaturze w swojej lokalizacji do
jednostki wewnętrznej. Klimatyzator
zakończy pracę przy funkcji follow me, jeśli z
pilota zdalnego sterowania nie zostanie
odebrana żadna informacja o temperaturze,

8. Funkcja Self clean
Naciśnij przycisk self clean, aby aktywować
funkcję self Clean, Twoje urządzenie
wyczyści się automatycznie. Po
wyczyszczeniu urządzenie automatycznie
się wyłączy. Bakterie przenoszone drogą
powietrzną mogą rosnąć w wilgoci, która
kondensuje się wokół wymiennika ciepła w
urządzeniu. Przy regularnym użytkowaniu
większość tej wilgoci odparowywuje z
urządzenia. Funkcji samooczyszczania
możesz używać tak często, jak chcesz.
Funkcję tę można aktywować tylko
w trybie COOL (AUTO COOL) lub
DRY.

10. Funkcja Short cut (opcjonalnie)
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7. JAK KORZYSTAĆ Z JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ
1. Należy odpowiednio wyregulować

Nawiewnik
pionowy

kierunek przepływu powietrza, w
przeciwnym razie może to powodować
dyskomfort lub nierównomierną
temperaturę w pomieszczeniu.
2. Za pomocą pilota zdalnego sterowania
wyregulować nawiewnik poziomy.
3. Za pomocą pilota zdalnego sterowania
wyregulować nawiewnik pionowy.
4. Ręczne ustawienie nawiewnika
pionowego (w przypadku modeli bez
funkcji 3D Swing).
Aby ustawić pionowy przepływ powietrza (w
górę - w dół)
Funkcję tę należy wykonywać podczas
pracy urządzenia. Użyj pilota zdalnego
sterowania, aby wyregulować kierunek
przepływu powietrza. Nawiewnik poziomy
może się automatycznie obracać w górę i w
dół.

Zakres

Zakres

OSTRZEŻENIE!
• Klimatyzatora nie należy
użytkować przez dłuższy czas, gdy
kierunek przepływu powietrza
ustawiony jest w dół w trybie cool lub
w trybie dry. W przeciwnym razie
może dojść do kondensacji pary
wodnej na powierzchni poziomej
nawiewnika, powodując opadanie
wilgoci na podłogę lub na meble.
• Gdy klimatyzator zostanie
uruchomiony natychmiast po jego
zatrzymaniu, poziomy nawiewnik
może nie działać przez około 10
sekund. Nawiewnik w pozycji
zamkniętej.

Aby ustawić poziomy przepływ powietrza
(lewo-prawo)
Funkcję tę należy wykonywać podczas
pracy urządzenia. Użyj pilota zdalnego
sterowania, aby wyregulować kierunek
przepływu powietrza. Nawiewnik pionowy
może automatycznie obracać się w lewo i w
prawo.
W przypadku modeli bez funkcji 3D Swing,
należy ręcznie przesunąć nawiewnik
pionowy, aby wyregulować przepływ
powietrza w pożądanym kierunku.
WAŻNE!
Nie wkładaj palców do panelu dmuchawy i
strony ssącej. Znajdujący się w środku
wentylator o wysokiej prędkości obrotowej
może stwarzać zagrożenie.
• Kąt otwarcia nawiewnika poziomego nie
powinien być zbyt mały, ponieważ
wydajność COOLING lub HEATING
może ulec pogorszeniu z powodu zbyt
małej powierzchni przepływu powietrza.
• Nie należy ręcznie przesuwać
nawiewnika poziomego, ponieważ w
przeciwnym razie nawiewnik poziomy nie
będzie zsynchronizowany. Należy
przerwać pracę, odłączyć zasilanie na
kilka sekund, a następnie ponownie
uruchomić klimatyzator.
• Nie należy obsługiwać urządzenia z
poziomym nawiewnikiem w pozycji
zamkniętej.
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8. TEMPERATURA ROBOCZA
Zakres temperatury roboczej
Model typu
klimatycznego

Temperatura otoczenia (Cooling)

Temperatura otoczenia (Heating)

T1

18°C~43°C

-7°C-24C

T3

18°C-52°C

-7°C-24C

Ważne!
1. Optymalna wydajność zostanie
osiągnięta w tych temperaturach pracy.
Jeśli klimatyzator jest używany poza
powyższymi warunkami, mogą pojawić
się pewne zabezpieczenia, które mogą
spowodować nieprawidłowe działanie
urządzenia.

2. Jeśli klimatyzator pracuje przez długi
czas w trybie chłodzenia, a wilgotność
jest wysoka, skroplona woda może
wyciekać z urządzenia. Należy ustawić
pionowy nawiewnik powietrza na
maksymalny kąt (pionowo do podłogi) i
ustawić tryb wentylatora na HIGH.

9. DZIAŁANIE AWARYJNE

Przycisk sterowania
ręcznego

Urządzenia wyposażone są w
przełącznik do pracy w trybie
awaryjnym. Dostęp do niego można
uzyskać otwierając przedni panel.
Przełącznik ten służy do obsługi ręcznej
w przypadku, gdy pilot zdalnego
sterowania nie działa lub wymaga
konserwacji.
1. Otwórz i podnieś panel przedni
pod kątem, aż do momentu, gdy
zostanie on zablokowany za
pomocą kliknięcia.
2. Jedno naciśnięcie ręcznego
przełącznika sterującego
doprowadzi do wymuszonego trybu
AUTO. Jeśli w ciągu pięciu sekund
dwukrotnie naciśniesz przełącznik,
urządzenie będzie pracowało w
wymuszonym trybie COOL.
3. Zamknij dokładnie panel do
pierwotnego położenia.
• Przed uruchomieniem
ręcznego przycisku sterującego
należy wyłączyć jednostkę. Jeśli
jednostka działa, należy naciskać
przycisk sterowania ręcznego, aż
do wyłączenia urządzenia.
• Przełącznik ten jest używany
wyłącznie do celów testowych.
Lepiej tego nie wybieraj.
• Aby przywrócić działanie pilota
zdalnego sterowania, należy
bezpośrednio użyć takiego pilota.
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10. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
10.1

Przed konserwacją

Wyłącz system przed czyszczeniem. Aby
wyczyścić, przetrzyj miękką, suchą szmatką. Nie
używaj wybielaczy, ani środków ściernych.
OSTRZEŻENIE!
Przed czyszczeniem jednostki
wewnętrznej należy odłączyć
zasilanie elektryczne.
• Jeżeli jednostka wewnętrzna jest
bardzo zabrudzona, można użyć
ściereczki zwilżonej zimną wodą.
Następnie przetrzeć ją suchą
szmatką.
• Do czyszczenia urządzenia nie
należy używać poddanej chemicznej
obróbce szmatki lub ściereczki do
kurzu.
• Do czyszczenia nie należy używać
benzyny, rozcieńczalnika, proszku do
polerowania lub podobnych
rozpuszczalników. Może to
spowodować pęknięcie lub
deformację powierzchni tworzywa
sztucznego.
• Nigdy nie używaj wody, która ma
więcej niż 40°C/104°F do czyszczenia
panelu przedniego, może to spowodować
odkształcenia i przebarwienia.

Uchwyt filtra przeciwpyłowego
3. Następnie wyciąg w dół filtr
przeciwpyłowy z jednostki wewnętrznej.

1. Podnieś panel przedni jednostki
wewnętrznej pod kątem do oporu, przy
pełnym podparciu ze wspornika.

• Zdrowy filtr należy wyjąć z ramy nośnej
filtra przeciwpyłowego.

Filtr pyłu

10.2 Czyszczenie jednostki
Przetrzyj jednostkę wyłącznie miękką, suchą
ściereczką. Jeśli jednostka jest bardzo
brudna, należy przetrzeć ją ściereczką
namoczoną w ciepłej wodzie.

Filtr
zdrowia

10.3 Czyszczenie filtrów
Zatkany
filtr
powietrza
zmniejsza
wydajność chłodzenia tej jednostki. Filtr
należy czyścić raz na 2 tygodnie.

czyścić lub w wodzie, a następnie
wysuszyć w chłodnym miejscu.
Filtr pyłu

2. Przytrzymaj uchwyt filtra pyłu i lekko
podnieś go do góry, aby wyjąć go z
uchwytu filtra.

5. Z powrotem zamontuj filtr
odświeżający powietrze w
odpowiednim miejscu.
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4. Zdrowy filtr odświeżający powietrze (jeśli
dotyczy) jest zamocowany na filtrze
przeciwpyłowym.
• Wyczyść filtr zdrowia co najmniej raz na
3 miesiące i wymieniaj co 6 miesięcy.
• W miarę możliwości należy używać
odkurzacza. Filtr przeciwpyłowy należy
czyścić odkurzaczem.
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10.6 Przygotowanie do okresu bez
użytkowania
Jeśli nie planujesz korzystać z urządzenia
przez dłuższy czas,
wykonaj następujące czynności:
1. Wyczyść jednostkę wewnętrzną i filtry.
2. Włącz wentylator na mniej więcej pół dnia,
aby osuszyć wnętrze jednostki.

6. Włóż górną część filtra powietrza z
powrotem do jednostki, zwracając
uwagę na to, aby lewa i prawa krawędź
były prawidłowo ustawione w jednej linii i
umieść filtr na swoim miejscu.

3. Wyłącz klimatyzator i odłącz zasilanie.
4. Wyjmij baterie z pilota zdalnego
sterowania. Jednostka zewnętrzna
wymaga okresowej konserwacji i
czyszczenia. Nie próbuj robić tego
samemu. Skontaktuj się ze sprzedawcą
lub usługodawcą.

10.7 Kontrola przed sezonem
1. Sprawdź, czy okablowanie nie jest
zerwane lub odłączone.

10.4 Czyszczenie wylotu powietrza i panelu
1. Do ścierania używaj suchej i miękkiej
ściereczki.

2. Można użyć czystej wody lub łagodnego
detergentu, jeśli jest on bardzo brudny.
•

2. Wyczyść jednostkę wewnętrzną i filtry.
3. Sprawdź, czy filtr powietrza jest
zainstalowany.
4. Sprawdź, czy wylot lub wlot powietrza są
zablokowane po tym, jak klimatyzator nie
był używany przez dłuższy czas.

OSTRZEŻENIE!
Do czyszczenia nie należy używać benzyny,
rozcieńczalnika, proszku do polerowania lub
podobnych rozpuszczalników. Może to
spowodować pęknięcie lub deformację
powierzchni.

•

Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem
elektrycznym lub pożaru, nie wolno
dopuścić do przedostania się wody do
jednostki wewnętrznej.

•

Nigdy nie należy gwałtownie przecierać
nawiewnika przepływu powietrza.

•

Klimatyzator bez filtra powietrza nie może
wydalić pyłu z pomieszczenia, który mógłby
spowodować nieprawidłowe działanie
spowodowane kumulacją.

10.5 Wymiana filtrów.
1. Wyjmij filtr powietrza.
2. Wyjmij filtr odświeżający powietrze.
3. Zainstaluj nowy filtr odświeżający powietrze.
4. Ponownie zainstaluj filtr powietrza i
bezpiecznie zamknij przedni panel.

OSTRZEŻENIE!
• Nie dotykaj metalowych części
jednostki podczas wyjmowania filtra.
Przy posługiwaniu się ostrymi
metalowymi krawędziami może dojść
do obrażeń.
• Do czyszczenia klimatyzatora nie
należy używać wody. Wystawienie
na działanie wody może zniszczyć
izolację, prowadząc do możliwego
porażenia prądem.
• Podczas czyszczenia jednostki
najpierw należy upewnić się, że
zasilanie i wyłącznik są wyłączone.
• Nie należy myć filtra powietrza
gorącą wodą o temperaturze wyższej
niż 40°C/104°F. Całkowicie
strząsnąć wilgoć i osuszyć w cieniu.
Nie wystawiaj jej bezpośrednio na
słońce, może się skurczyć.
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11. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI
Poniższe sytuacje mogą wystąpić podczas
prawidłowego działania.
1. Ochrona sprężarki klimatyzatora
• Sprężarka nie może uruchomić się
ponownie po 3-4 minutach od jej
zatrzymania.
2. Powietrze Anti-cold (tylko modele z
chłodzeniem i ogrzewaniem)
• Jednostka nie jest przeznaczona do
wydmuchu zimnego powietrza w trybie
HEAT, gdy wewnętrzny wymiennik ciepła
znajduje się w jednej z trzech poniższych
sytuacji, a ustawiona temperatura nie
została osiągnięta.
A) Gdy ogrzewanie dopiero co się
zaczęło.

B) Podczas odszraniania.
C) Gdy
jest
niska

temperatura

ogrzewania.
• Wentylator wewnętrzny lub zewnętrzny
zatrzymuje się podczas odszraniania (tylko
modele z chłodzeniem i ogrzewaniem).
3. Odszranianie (tylko modele z
chłodzeniem i ogrzewaniem)
• Mróz może być generowany na jednostce
zewnętrznej podczas cyklu ogrzewania,
gdy temperatura zewnętrzna jest niska, a
wilgotność jest wysoka, co skutkuje niższą
efektywnością ogrzewania klimatyzatora.
• W tym stanie klimatyzator przerywa
ogrzewanie i automatycznie rozpoczyna
odszranianie.
• Czas odszraniania może wynosić od 4 do
10 minut w zależności od temperatury
zewnętrznej i ilości szronu zgromadzonej
na jednostce zewnętrznej.
4. Biała mgiełka wychodząca z jednostki
wewnętrznej
• Biała mgiełka może generować się z
powodu dużej różnicy temperatur między
wlotem powietrza a wylotem powietrza w
trybie COOL w środowisku wewnętrznym o
wysokiej wilgotności względnej.
• Biała mgiełka może wytworzyć się z
powodu wilgoci generowanej podczas
procesu odszraniania, gdy klimatyzator
zostanie ponownie uruchomiony w trybie
ogrzewania po odszronieniu.
5. Nietypowe odgłosy z klimatyzatora
• Można usłyszeć niski syczący dźwięk, gdy
sprężarka pracuje lub po prostu przestała
działać. To dźwięk chłodziwa
przepływającego lub zatrzymującego się.

• Można również usłyszeć niski "skrzypiący"
dźwięk, gdy sprężarka pracuje lub po
prostu przestała działać. Jest to
spowodowane rozszerzalnością cieplną i
kurczeniem się na zimno plastikowych
części w jednostce, gdy temperatura się
zmienia.
• Podczas włączania zasilania może być
słyszalny odgłos spowodowany
przywracaniem nawiewnika do pierwotnej
pozycji.
6. Kurz jest wydmuchiwany z jednostki
wewnętrznej
Jest to normalny stan, gdy klimatyzator nie
był używany przez długi czas lub podczas
pierwszego użycia jednostki.
7. Osobliwy zapach wydobywa się z
jednostki wewnętrznej
Jest to spowodowane przez jednostkę
wewnętrzną wydzielającą zapachy
przeniknięte przez materiał budowlany,
meble lub dym.
8. Klimatyzator przełącza się w tryb tylko
FAN z trybu COOL lub HEAT (tylko
modele z trybem chłodzenia i
ogrzewania)
Gdy temperatura w pomieszczeniu
osiągnie wartość ustawioną na
klimatyzatorze, sprężarka zatrzyma się
automatycznie, a klimatyzator przejdzie w
tryb tylko FAN. Sprężarka uruchomi się
ponownie, gdy temperatura w
pomieszczeniu wzrośnie w trybie COOL
lub spadnie w trybie HEAT (tylko dla modeli
z chłodzeniem i ogrzewaniem).
9. Niewystarczające Ogrzewanie (tylko dla
modeli z chłodzeniem i ogrzewaniem)
Klimatyzator pobiera ciepło z jednostki
zewnętrznej i uwalnia je za pośrednictwem
jednostki wewnętrznej podczas operacji
ogrzewania. Kiedy temperatura na
zewnątrz spada, ciepło pobierane przez
klimatyzator zmniejsza się odpowiednio. W
tym samym czasie zwiększa się obciążenie
cieplne klimatyzatora z powodu większej
różnicy między temperaturą wewnątrz i na
zewnątrz. Jeśli klimatyzator nie może
uzyskać komfortowej temperatury,
zalecamy zastosowanie dodatkowego
urządzenia grzewczego.
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10. Funkcja Auto-restart
• Awaria zasilania podczas pracy całkowicie
zatrzyma jednostkę.
• W przypadku urządzenia bez funkcji
Auto-restart, po przywróceniu zasilania
wskaźnik OPERATION na jednostce
wewnętrznej będzie migał przez 1
sekundę. Aby zrestartować

operację, należy nacisnąć przycisk ON/OFF
na pilocie zdalnego sterowania. W przypadku
jednostki z funkcją Auto-restart, po
przywróceniu zasilania jednostka
automatycznie uruchomi się ponownie z
wszystkimi poprzednimi ustawieniami
zachowanymi przez funkcję pamięci.

12. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Wskaźnik OPERATION (RUN) lub
inne wskaźniki nadal migają.

Problem

Jeśli na obszarze wyświetlacza
pojawi się jeden z następujących
kodów: EO, E1, E2 ...En, FO, F1,
F2... Fn, PO, P1, P2„,Pn

Jednostka może zaprzestać operacji lub
kontynuować działanie w warunkach
bezpieczeństwa (w zależności od modelu).
Przeczekanie około 10 minut może
spowodować automatyczne odzyskanie
błędu, jeśli nie, należy odłączyć zasilanie, a
następnie podłączyć je ponownie. Jeśli
problem nadal występuje, należy odłączyć
zasilanie i skontaktować się z najbliższym
centrum obsługi klienta.

Często przepala się bezpiecznik lub
często wyłącza się wyłącznik.
Należy natychmiast zatrzymać klimatyzator,
Inne przedmioty lub woda wpadają do
odłączyć zasilanie i skontaktować się z
klimatyzatora.
najbliższym centrum obsługi klienta.
Można wyczuć okropne zapachy lub
słychać nietypowe dźwięki.
Awarie
Jednostka się
nie uruchamia

Przyczyna

Co należy zrobić?

Odcięcie zasilania

Poczekaj na przywrócenie zasilania.

Jednostka mogła zostać odłączona.

Sprawdź, czy wtyczka jest zabezpieczona
w gniazdku.

Możliwe, że przepalił się bezpiecznik. Wymień bezpiecznik.
Bateria w pilocie może być
wyczerpana.

Wymień baterię.

Czas ustawiony za pomocą timera
jest nieprawidłowy.

Zaczekaj lub anuluj ustawienie timera.
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Awarie
Jednostka nie
chłodzi ani nie
ogrzewa (tylko
modele z
chłodzeniem/
ogrzewaniem)
najlepiej
pomieszczenia,
podczas gdy
powietrze
wychodzi z
klimatyzatora

Przyczyna

Co należy zrobić?

Niewłaściwe ustawienie temperatury.

Ustaw poprawną temperaturę. Aby uzyskać
szczegółowe informacje dotyczące metody,
należy zapoznać się z sekcją "JAK
KORZYSTAĆ Z Z PILOTA ZDALNEGO
STEROWANIA".

Filtr powietrza jest zablokowany.

Wyczyść filtr powietrza.

Drzwi lub okna są otwarte.

Zamknij drzwi lub okna.

Wlot lub wylot powietrza jednostki
wewnętrznej lub zewnętrznej został
zablokowany.

Najpierw usuń przeszkody, a następnie
uruchom jednostkę ponownie.

Ochrona sprężarki trwająca 3 minuty
została aktywowana.

Zaczekaj

Jeśli problem nie został rozwiązany, należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub najbliższym
centrum obsługi klienta. Upewnij się, żeby ich poinformować o szczegółach awarii i numerze modelu
jednostki. Nie próbuj samodzielnie naprawiać jednostki. Zawsze należy skonsultować się z
autoryzowanym dostawcą usług.

13. PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA TEGO PRODUKTU

To oznaczenie wskazuje, że produkt ten nie powinien być wyrzucany razem z
innymi odpadami domowymi w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla
środowiska lub zdrowia ludzi w wyniku niekontrolowanego usuwania odpadów, należy
poddać je recyklingowi w celu promowania zrównoważonego ponownego wykorzystania
zasobów materialnych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, proszę skorzystać z systemów
zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt.
Może on zabrać ten produkt do bezpiecznego dla środowiska miejsca recyklingu.
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Niniejszą instrukcję można również uzyskać za pośrednictwem lokalnego
dystrybutora lub odwiedzając naszą stronę internetową.
Adresy internetowe Electrolux dla danego kraju zostały przedstawione w tabeli poniżej.
Kraj

Adres strony
internetowej

Kraj

Adres strony internetowej

Albania

www.electrolux.al

Holandia

www.electrolux.nl

Austria

www.electrolux.at

Norwegia

www.electrolux.no

Belgia

www.electrolux.be

Polska

www.electrolux.pl

Bułgaria

www.electrolux.bg

Portugalia

www.electrolux.pt

Chorwacja

www.electrolux.hr

Rumunia

www.electrolux.ro

Republika Czeska

www.electrolux.cz

Serbia

www.electrolux.rs

Dania

www.electrolux.dk

Słowacja

www.electrolux.sk

Finlandia

www.electrolux.fi

Słowenia

www.electrolux.sl

Francja

www.electrolux.fr

Hiszpania

www.electrolux.es

Niemcy

www.electrolux.de

Szwecja

www.electrolux.se

Grecja

www.electrolux.gr

Szwajcaria

www.electrolux.ch

Węgry

www.electrolux.hu

Turcja

www.electrolux.com.tr

Włochy

www.electrolux.it

Wielka Brytania i
Irlandia

www.electrolux.co.uk

Luksemburg

www.electrolux.lu

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.electrolux.com

