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Caution:
Risk of fire/
UWAGA:
5\]\NRSR×DUX
PDWHULDÊ\ÊDWZRSDOQH

2675=(Ö(1,(:
&]\QQRÐFL
VHUZLVRZH
SRZLQQ\
E\Å Z\NRQ\ZDQH
]JRGQLH ]manufacturer.
]DOHFHQLDPL Maintenance
 SURGXFHQWD
Servicing
shall only
be performed
as recommended
by the equipment
XU]ÃG]HQLD .RQVHUZDFMD L QDSUDZD SRZLQQD E\Å Z\NRQ\ZDQD SU]H] Z\NZDOLĆNRZDQ\FK VHUZLVDQWµZ
and repair requiring the assistance of other skilled personnel shall be carried out under the supervision of the
NRPSHWHQWQ\FKZ]DNUHVLHREVÊXJLÊDWZRSDOQ\FKF]\QQLNµZFKÊRGQLF]\FK:LÇFHMLQIRUPDFMLVHUZLVRZ\FK
person competent in the use of flammable refrigerants. For more details ,please refer to the Information on
]DZDUW\FKMHVWZLQVWUXNFMLLQVWDODF\MQHMì,QVWDOODWLRQ0DQXDOë
servicing on INSTALLATION MANUAL .
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Środki bezpieczeństwa
Zapoznaj się ze środkami bezpieczeństwa przed przystąpieniem do montażu
Nieprawidłowy montaż wynikający z niezastosowania się do instrukcji może spowodować poważne
uszkodzenia lub obrażenia.
Powagę potencjalnych uszkodzeń i obrażeń kwalifikuje się jako OSTRZEŻENIE lub UWAGĘ.

Symbol ten oznacza, że zignorowanie instrukcji może spowodować śmierć
lub poważne obrażenia.
OSTRZEŻENIE
PL

Symbol ten oznacza, że zignorowanie instrukcji może spowodować lekkie
obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia lub mienia.
UWAGA

OSTRZEŻENIE
Dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby
nieposiadające należy tego doświadczenia lub wiedzy mogą korzystać z urządzenia pod warunkiem, że znajdują się pod
nadzorem lub otrzymały wytyczne dotyczące bezpiecznego używania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE MONTAŻU
t Zleć montaż klimatyzatora autoryzowanemu dystrybutorowi. Nieprawidłowy montaż może być
przyczyną wycieków wody, porażenia prądem lub wzniecenia ognia.
t Naprawa, serwis i zmiana miejsca montażu urządzenia muszą być przeprowadzone przez personel
autoryzowanego serwisu. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą spowodować poważne obrażenia
lub uszkodzenie produktu.
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA PRODUKTU
t W przypadku wystąpienia nieprawidłowości (np. zapach spalenizny), należy niezwłocznie wyłączyć
urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Skontaktować się z dystrybutorem w celu uzyskania
instrukcji, które pozwolą uniknąć porażenia prądem, wzniecenia ognia lub odniesienia obrażeń.
t

Nie wolno wkładać palców, prętów ani innych przedmiotów do wlotu lub wylotu powietrza.
Może to spowodować obrażenia ciała, ponieważ wentylator może obracać się z dużą prędkością.

t

Nie używać łatwopalnych substancji w postaci aerozoli (np. lakier do włosów, farba w sprayu).
Może to być przyczyną wzniecenia ognia.

t

Nie obsługiwać klimatyzatora w pobliżu miejsc, z których może ulatniać się łatwopalny gaz.
Wycieki gazu wokół urządzenia mogą być przyczyną wybuchu.

t

Nie używać klimatyzatora w wilgotnym pomieszczeniu (jak np. w łazience lub pralni).
Może to spowodować porażenie prądem i doprowadzić do uszkodzenia klimatyzatora.

t

Nie przebywać przez dłuższy czas w bezpośrednim strumieniu zimnego powietrza.
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OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
t Należy używać wyłącznie określone przewody zasilające. Jeśli przewód ulegnie uszkodzeniu, jego
wymianę należy zlecić producentowi lub autoryzowanemu serwisowi.
t Przewód zasilający należy utrzymywać w czystości. Usunąć pył i inne zanieczyszczenia, nagromadzone
na przewodzie lub wokół wtyczki. Brudne wtyczki mogą spowodować wzniecenie ognia lub porażenie
prądem.

t Nie używać przedłużaczy, ręcznie przedłużać przewodu zasilającego lub podłączać innych urządzeń
do tego samego gniazdka co klimatyzator. Niedokładne połączenia elektryczne, niewystarczająca
izolacja i za niskie napięcie mogą spowodować wzniecenie ognia.
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA I KONSERWACJI
t Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy je wyłączyć i odłączyć przewód zasilający.
Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
t Nie myć klimatyzatora dużą ilością wody.
t Nie czyścić klimatyzatora łatwopalnymi środkami czyszczącymi. Środki takie mogą spowodować
wzniecenie ognia lub deformację obudowy.

UWAGA
t Jeżeli oprócz klimatyzatora w jednym pomieszczeniu znajdują się również palniki i inne urządzenia
grzewcze, należy regularnie wietrzyć to pomieszczenie, aby uniknąć niedoboru tlenu.
t Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od źródła zasilania.
t W czasie burzy należy wyłączyć urządzenie i odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego.
t Należy sprawdzić czy skropliny mogą być bez problemu odprowadzane z urządzenia.
t Nie obsługiwać klimatyzatora mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem.
t Urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
t Nie wspinać się na jednostkę zewnętrzną ani nie umieszczać na niej żadnych przedmiotów.
t Nie wolno używać urządzenia przez dłuższy czas w warunkach wysokiej wilgotności, przy otwartych
drzwiach lub oknach.
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t Nie odłączać urządzenia od zasilania ciągnąc za przewód zasilający. Należy mocno uchwycić wtyczkę
i wyciągnąć ją z gniazdka. Bezpośrednie pociąganie za przewód może doprowadzić do jego uszkodzenia lub spowodować wzniecenie ognia lub porażenie prądem.
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Specyfikacje i funkcje urządzenia
Podzespoły urządzenia
Przedni panel

Przewód zasilający (niektóre modele)
Pilot zdalnego
sterowania

PL

Uchwyt pilota
(niektóre modele)

Żaluzja

Panel sygnalizacji (A)
Panel sygnalizacji (B)

Panel sygnalizacji (C)

„freshw

[BǌD[POBGVOLDKB'3&4) XOJFLUØSZDINPEFMBDI 

„defrost”

aktywne odszranianie.

„run”

urządzenie włączone, pracuje.

„timer”

aktywny, ustawiony programator.

„

niedostępne we wszystkich urządzeniach.
, ,
1P[BǌD[FOJVGVOLDKJ&$0 OJFLUØSFNPEFMF OBXZǴXJFUMBD[V
wyświetlany będzie etapami symbol -- -- -- -- nastawa temperatury -- …,
w odstępach jednosekundowych.

”

Znaczenie
wyświetlanych
kodów

W pozostałych trybach, jednostka będzie wyświetlać wartość nastawy temperatury.
W trybie wentylacji, jednostka będzie wyświetlać temperaturę w pomieszczeniu.
W przypadku usterki, wyświetla kod błędu.
„
” wyświetlane przez 3 sekundy, kiedy:
tVTUBXJPOZ[PTUBQSPHSBNBUPSD[BTVXǌD[FOJB 5*.&30/ 
t[BǌD[POF[PTUBZGVOLDKF'3&4) 48*/( 563#0MVC4*-&/$&
„
” wyświetlane przez 3 sekundy, kiedy:
tVTUBXJPOZ[PTUBQSPHSBNBUPSD[BTVXZǌD[FOJB 5*.&30'' 
tGVOLDKF'3&4) 48*/( 563#0MVC4*-&/$&[PTUBZXZǌD[POF
„

” załączona funkcja zapobiegająca nawiewowi chłodnego powietrza

„

” podczas odszraniania

„

” podczas samoczyszczenia jednostki

„

” załączona funkcja przeciwzamarzaniowa

UWAGA: Niniejsza instrukcja nie opisuje obsługi pilota zdalnego sterowania.
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Uzyskanie optymalnej wydajności
0QUZNBMOǌXZEBKOPǴǎEMBUSZCØX$)0%;&/*" (3;"/*"J0464;"/*"NPȈOBV[ZTLBǎXOBTUǗQVKǌDZDI
zakresach temperatury. Jeżeli klimatyzator będzie używany w warunkach spoza tych zakresów, zadziałają
zabezpieczenia ograniczające optymalną wydajność urządzenia.

Typ inwerterowy
5FNQFSBUVSB
w pomieszczeniu

17°C - 32°C
¡'¡'

0°C - 30°C
¡'¡'

Tryb OSUSZANIA
10°C - 32°C
¡'¡'

0°C - 50°C
¡'¡'
5FNQFSBUVSB
zewnętrzna

-15°C - 50°C
¡'¡'

-25˚C--30°C
30˚C
-15°C
(-13˚F
86˚F)
¡'¡'

0°C - 50°C
¡'¡'

(dla modeli z układem
chłodzenia w niskich
temperaturach)
0°C - 60°C
¡'¡'

0°C - 60°C
¡'¡'

(dla specjalnej serii
tropikalnej)

(dla specjalnej serii
tropikalnej)

DLA JEDNOSTEK
Z DODATKOWĄ
NAGRZEWNICĄ
ELEKTRYCZNĄ
Jeżeli temperatura zewnętrzOBTQBEOJFQPOJȈFK¡$ ¡' 
zdecydowanie zalecamy
pozostawienie urządzenia
podłączonego do zasilania
przez cały czas, dla zapewnienia stabilnej, nieprzerwanej
pracy.

Typ o stałej częstotliwości
Tryb CHŁODZENIA
5FNQFSBUVSB
w pomieszczeniu

¡¡$ ¡¡'

Tryb GRZANIA
¡¡$ ¡¡' 

¡¡$ ¡¡'
¡¡$ ¡¡' 
5FNQFSBUVSB
(dla modeli z układem chłodzenia w niskich temperaturach)
zewnętrzna
¡¡$ ¡¡'
(dla specjalnej serii tropikalnej)

Tryb OSUSZANIA
¡¡$ ¡¡'
¡¡$ ¡¡' 

¡¡$ ¡¡'

¡¡$ ¡¡'
¡¡$ ¡¡' 
(dla specjalnej serii tropikalnej)

Aby jeszcze bardziej zoptymalizować wydajność urządzenia, należy:
t Nie pozostawiać otwartych drzwi i okien
t 0HSBOJD[Zǎ[VȈZDJFFOFSHJJ LPS[ZTUBKǌD[GVOLDKJ130(3"."503"D[BTV8J8:
t Nie blokować wlotów i wylotów powietrza
t 3FHVMBSOJFTQSBXE[BǎJD[ZǴDJǎöMUSZQPXJFUS[B
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Tryb CHŁODZENIA Tryb GRZANIA

Szczegółowy opis poszczególnych funkcji dostępny
jest w instrukcji obsługi pilota.

Pozostałe funkcje
t Auto-Restart
W przypadku zaniku zasilania, urządzenie
automatycznie przywróci poprzednie ustawienia po jego przywróceniu.

PL

t Funkcja antypleśniowa (niektóre modele)
Po wyłączeniu urządzenia z pracy w trybie
$)0%;&/*" "650 $)0%;&/*& MVC0464;"
/*& LMJNBUZ[BUPSCǗE[JFLPOUZOVPXBQSBDǗ
z niską wydajnością, w celu osuszenia skroplonej
wody i uniknięcia rozwoju pleśni.
t Sterowanie bezprzewodowe (niektóre
modele)
Sterowanie bezprzewodowe umożliwia obsługę
klimatyzatora za pomocą telefonu komórkowego
i połączenia bezprzewodowego.
Dostęp do urządzenia USB, wymiana i serwis, muszą być przeprowadzone przez wykwalifikowaną
osobę.
t Zapamiętanie ustawienia żaluzji (niektóre
modele)
Przy załączeniu urządzenia, żaluzja automatycznie
powróci do wcześniej ustawionej pozycji.
t Wykrywanie wycieku czynnika (niektóre
modele)
W przypadku wykrycia wycieku czynnika chłodniczego, jednostka wewnętrzna automatycznie
wyświetli kPEv&$w LPOUSPMLBQSPHSBNBUPSBvUJNFSw
zgaśnie, a kontrolka „run” zabłyśnie 7 razy.

t Funkcje przypomnienia dla filtra
powietrza (niektóre modele)
Funkcja przypomnienia o czyszczeniu filtra
Po 240 godzinach pracy, na wyświetlaczu
jednostki wewnętrznej zostanie wyświetlony
QVMTVKǌDZ TZNCPM v$-w KFǴMJ EPUZD[Z  PSB[
kontrolki „run” i „timer” zaczną pulsować jednoD[FǴOJF'VOLDKBUBNBOBDFMVQS[ZQPNOJFOJFP
konieczności wyczyszczenia filtra. Po 15 sekundach przywrócony zostanie poprzedni widok
wyświetlacza.

Aby wyłączyć sygnalizację, naciśnij 4 razy
przycisk LED na pilocie lub naciśnij 3 razy
przycisk ręcznego sterowania. Jeżeli funkcja
OJF [PTUBOJF [SFTFUPXBOB  XTLBȇOJL v$-w PSB[
kontrolki „run” i „timer” będą ponownie pulsować po załączeniu urządzenia.
Funkcja przypomnienia o wymianie filtra
Po 2880 godzinach pracy, na wyświetlaczu
jednostki wewnętrznej zostanie wyświetlony
QVMTVKǌDZ TZNCPM vO'w KFǴMJ EPUZD[Z  PSB[
kontrolki „run” i „timer” zapulsują jednocześnie
10 razy, a następnie pozostaną załączone przez
TFLVOE'VOLDKBUBNBOBDFMVQS[ZQPNOJFOJF
o konieczności wymiany filtra. Po tej sekwencji
przywrócony zostanie poprzedni widok
wyświetlacza.

Aby wyłączyć sygnalizację, naciśnij 4 razy
przycisk LED na pilocie lub naciśnij 3 razy
przycisk ręcznego sterowania. Jeżeli funkcja
OJF [PTUBOJF [SFTFUPXBOB  XTLBȇOJL vO'w PSB[
kontrolki „run” i „timer” będą ponownie pulsować po załączeniu urządzenia.
Szczegółowe objaśnienie zaawansowanych
GVOLDKJVS[ǌE[FOJB KBLUSZC563#0JTBNP
czyszczenie), dostępne jest w instrukcji
pilota.

UWAGI DO RYSUNKÓW
*MVTUSBDKF[BXBSUFXOJOJFKT[FKJOTUSVLDKJNBKǌDIBSBLUFSQPHMǌEPXZ3[FD[ZXJTUZXZHMǌEKFEOPTULJXFXOǗUS[
nej może nieco się różnić. Za obowiązujący uważa się rzeczywisty wygląd urządzenia.
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t Sterowanie kierunku przepływu powietrza
Pionowa regulacja przepływu powietrza

PL

Kiedy urządzenie jest załączone, użyj przycisku
SWING/DIRECT, aby ustawić kierunek (kąt pionowy) przepływu powietrza.
1. Naciśnij przycisk SWING/DIRECT jeden raz aby
uruchomić żaluzję. Każdorazowe naciśnięcie
przycisku spowoduje zmianę kąta ustawienia
żaluzji o 6 stopni. Naciskaj przycisk aż zostanie
ustawiony żądany kierunek.

Zak

2. Aby żaluzja poruszała się nieprzerwanie w górę
i w dół, naciśnij i przytrzymaj przycisk SWING/
DIRECT na 3 sekundy. Naciśnij przycisk ponownie aby zatrzymać automatyczne wachlowanie.

res

Uwaga: Nie używaj klimatyzatora przez
dłuższy okres czasu ze strumieniem
powietrza skierowanym w dół. Może
to skutkować wyciekiem skroplonej
pary wodnej na elementy
wyposażenia pomieszczenia.

Pozioma regulacja przepływu powietrza
Kąt ustawienia żaluzji w poziomie należy ustawić
ręcznie. Uchwyć dźwignię deflektora (patrz Rys. B)
i ręcznie ustaw żądany kierunek. W niektórych modelach, poziomy kierunek nawiewu można ustawić
[BQPNPDǌQJMPUB0EOJFǴTJǗEPinstrukcji obsługi
pilota.

Rys. A

UWAGA
Nie wkładaj palców w otwory wlotowe i wylotowe
powietrza. Wentylator pracujący z dużą prędkością
wewnątrz urządzenia, może spowodować obrażenia.

UWAGI DOTYCZĄCE USTAWIENIA ŻALUZJI
1PED[BTQSBDZXUSZCJF$)0%;&/*"MVC(3;"/*"
nie ustawiaj żaluzji za bardzo w pionie na dłuższy
czas. Może to powodować skraplanie się pary
wodnej na żaluzjach i ściekanie jej na podłogę
i meble. (Patrz Rys. A).
Skierowanie strumienia powietrza za bardzo w dół
OBD[BTQSBDZXUSZCJF$)0%;&/*"MVC(3;"/*"
może zredukować wydajność urządzenia, z powodu ograniczonego przepływu powietrza.

Dźwignia
deflektora

Nie przestawiaj żaluzji ręcznie. W ten sposób praca
żaluzji utraci synchronizację. W takim przypadku,
wyłącz urządzenie, odłącz je od zasilania na kilka
sekund, następnie załącz je ponownie. Spowoduje
to zresetowanie pozycji i ponowne uruchomienie
żaluzji.
Rys. B
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Specyfikacje
i funkcje
urządzenia

t Programator nocny (funkcja SLEEP)
'VOLDKB4-&&1TVȈZEPPHSBOJD[FOJB[VȈZDJBFOFSHJJ
podczas snu (kiedy niepotrzebne są te same ustawienia temperatury dla zapewnienia komfortu).
'VOLDKǗUǗNPȈOBBLUZXPXBǎXZǌD[OJF[BQPNP
cą pilota.
PL

Naciśnij przycisk SLEEP przed pójściem spać.
8USZCJF$)0%;&/*" VS[ǌE[FOJF[XJǗLT[ZUFN
QFSBUVSǗP¡$ ¡' QPVQZXJFHPE[JOZJPLPMFKOZ
¡$ ¡' QPOBTUǗQOFKHPE[JOJF8USZCJF(3;"/*"
VS[ǌE[FOJF[NOJFKT[ZUFNQFSBUVSǗP¡$ ¡' QP
VQZXJFHPE[JOZJPLPMFKOZ¡$ ¡' QPOBTUǗQOFK
godzinie.
Nowa temperatura będzie utrzymywana przez 5
godzin, następnie urządzenie wyłączy się automatycznie.
Uwaga: 'VOLDKB4-&&1OJFKFTUEPTUǗQOBXUSZCJF
8&/5:-"$+*MVC0464;"/*"

Praca w trybie SLEEP

Ustawiona
temperatura

+/- 1 C/2 F

+/- 1 C/2 F

1 godz.

1 godz.

Oszczędność energii podczas snu
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Programator
wyłączy się
po upływie 7
godzin

2

Obsługa ręczna (bez pilota)

Korzystanie z urządzenia bez pilota
W przypadku niesprawności pilota, klimatyzatorem
można będzie sterować za pomocą przycisku
MANUAL CONTROL, znajdującym się na przednim
panelu jednostki wewnętrznej. Prosimy zwrócić
uwagę, że sterowanie ręczne nie jest rozwiązaniem
długoterminowym i zdecydowanie zalecane jest
korzystanie z pilota zdalnego sterowania.

Przycisk sterowania ręcznego przeznaczony jest
wyłącznie do celów testowych i w sytuacjach
awaryjnych. Prosimy korzystać z tej funkcji tylko w
przypadku zgubienia pilota lub gdy jest to
absolutnie konieczne. Aby przywrócić normalny
tryb pracy, użyj pilota do uruchomienia urządzenia.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO STEROWANIA
Przed rozpoczęciem ręcznego sterowania należy
wyłączyć urządzenie.
Procedura ręcznego sterowania urządzeniem:
1. 0UXØS[QS[FEOJQBOFMKFEOPTULJXFXOǗUS[OFK
2. Znajdź przycisk sterowania ręcznego MANUAL
CONTROL z prawej strony urządzenia.
3. Naciśnij przycisk MANUAL CONTROL jeden
raz aby załączyć tryb wymuszonej pracy automatycznej.

Przycisk sterowania ręcznego

4. Naciśnij przycisk MANUAL CONTROL ponowOJFBCZ[BǌD[ZǎUSZC8:.64;0/&(0$)0
%;&/*"
5. Naciśnij przycisk MANUAL COTROL trzeci raz
aby wyłączyć urządzenie.
6. Zamknij przedni panel.
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UWAGA

3

Utrzymanie i konserwacja

6. Wypłucz filtr pod czystą wodą, a następnie
usuń nadmiar wody.

Czyszczenie jednostki wewnętrznej
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO
CZYSZCZENIA LUB KONSERWACJI
PL

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO CZYSZCZENIA LUB SERWISOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY ZAWSZE WYŁĄCZYĆ
URZĄDZENIE I ODŁĄCZAĆ JE OD ZASILANIA.

UWAGA

7. Pozostaw do wyschnięcia w suchym i chłodOZNNJFKTDVOJFXZTUBXJBKöMUSBOBCF[QP
średnie działanie promieni słonecznych.
8. Po wysuszeniu filtra, przymocuj filtr odświeżający powietrze do dużego filtra, a następnie
wsuń całość do jednostki wewnętrznej.
9. Zamknij przedni panel jednostki wewnętrznej.

Do czyszczenia używaj wyłącznie miękkiej, suchej
szmatki. W przypadku silnego zabrudzenia, użyj
szmatki zwilżonej w ciepłej wodzie.
t Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać
środków chemicznych lub ściereczek nasączonych chemikaliami.
t Nie używaj benzyny, rozcieńczalnika, proszków
ściernych lub innych podobnych rozpuszczalników do czyszczenia. Substancje te mogą spowodować pękanie i odkształcenie powierzchni
z tworzywa sztucznego.
t Nie używaj wody o temperaturze wyższej niż
¡$ ¡' EPD[ZT[D[FOJBQBOFMVQS[FEOJFHP
Może to spowodować deformację i przebarwienie panelu.

Uchwyt filtra

Czyszczenie filtra powietrza
Zatkany filtr powietrza zmniejsza wydajność chłodzenia
klimatyzatora i może również spowodować uszczerbek
na twoim zdrowiu. Czyść filtr co dwa tygodnie.
1. Unieś przedni panel jednostki wewnętrznej.

Wyjmij filtr odświeżający powietrze z tyłu
dużego filtra (dotyczy niektórych modeli).

2. Naciśnij na zatrzask na końcu filtra aby zwolnić
zaczep, unieś filtr w górę i następnie lekko
pociągnij do siebie.
3. Wyciągnij filtr.
4. Jeżeli filtr wyposażony jest w filtr odświeżający
powietrze, należy go wypiąć z dużego filtra.
Wyczyść odświeżający filtr powietrza przenośnym
odkurzaczem.
5. Wyczyść duży filtr ciepłą wodą z mydłem.
Upewnij się, że używasz łagodnego detergentu.
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UWAGA
Nie dotykaj (plazmowego) filtra odświeżającego
powietrze przez co najmniej 10 minut po wyłączeniu urządzenia.

Konserwacja – dłuższa przerwa
w użytkowaniu

UWAGA
t Przed wymianą filtra lub czyszczeniem należy
wyłączyć jednostkę i odłączyć ją od źródła
zasilania.
t Podczas wyjmowania filtra nie wolno dotykać
NFUBMPXZDID[ǗǴDJXFXOǌUS[KFEOPTULJ0TUSF 
metalowe krawędzie mogą spowodować obrażenia.
t Nie wolno używać wody do czyszczenia wnętrza
klimatyzatora. Może to zniszczyć izolację i spowodować porażenie prądem.
t Nie wystawiaj filtra na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych. Może to spowodować
skurczenie się filtra.

Wyczyść wszystkie filtry

Załącz pracę w trybie
8&/5:-"$+*BȈEPDBLPXJUFHP
osuszenia jednostki

Funkcje przypomnienia dla filtra
powietrza (opcjonalnie)
Funkcja przypomnienia o czyszczeniu filtra
Po 240 godzinach pracy, na wyświetlaczu jednostki
wewnętrznej zostanie wyświetlony pulsujący symbol
v$-w'VOLDKBUBNBOBDFMVQS[ZQPNOJFOJFPLPOJFD[ności wyczyszczenia filtra. Po 15 sekundach przywrócony zostanie poprzedni widok wyświetlacza.
Aby wyłączyć sygnalizację, naciśnij 4 razy przycisk
LED na pilocie lub naciśnij 3 razy przycisk ręcznego
sterowania. Jeżeli funkcja nie zostanie zresetowana,
XTLBȇOJLv$-wCǗE[JFQPOPXOJFQVMTPXBQP[BǌD[Fniu urządzenia.
Funkcja przypomnienia o wymianie filtra
Po 2880 godzinach pracy, na wyświetlaczu jednostki
wewnętrznej zostanie wyświetlony pulsujący symbol
vO'w'VOLDKBUBNBOBDFMVQS[ZQPNOJFOJFPLPOJFD[ności wymiany filtra. Po 15 sekundach przywrócony
zostanie poprzedni widok wyświetlacza.
Aby wyłączyć sygnalizację, naciśnij 4 razy przycisk
LED na pilocie lub naciśnij 3 razy przycisk ręcznego
sterowania. Jeżeli funkcja nie zostanie zresetowana,
XTLBȇOJLvO'wCǗE[JFQPOPXOJFQVMTPXBQP[BǌD[Fniu urządzenia.

UWAGA
t Konserwacja i czyszczenie jednostki zewnętrznej powinny być wykonywane przez autoryzowanego dystrybutora lub punkt serwisowy.
t Wszelkie naprawy jednostki muszą być wykonywane przez autoryzowanego dystrybutora
lub punkt serwisowy.

Wyłącz jednostkę
i odłącz ją od źródła
zasilania

Wyjmij baterie z pilota

Konserwacja – inspekcja przedsezonowa
Po długiej przerwie w pracy urządzenia lub przed rozpoczęciem okresu częstego użytkowania, należy wykonać następujące czynności:

Sprawdź stan przewodów

Wyczyść wszystkie filtry

Sprawdź szczelność instalacji

Wymień baterie

Upewnij się, że wlot i wylot powietrza nie jest zablokowany
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Jeżeli przewidujesz dłuższą przerwę w pracy urządzenia, wykonaj następujące czynności:

Wykrywanie i usuwanie usterek

4

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
8QS[ZQBELVXZTUǌQJFOJB,5»3&+,0-8*&,[QPOJȈT[ZDITZUVBDKJ OBMFȈZOBUZDINJBTUXZǌD[ZǎVS[ǌE[FOJF
PL

t
t
t
t
t

Przewód zasilający jest uszkodzony lub wyjątkowo gorący.
Czuć zapach spalenizny.
Jednostka emituje głośne lub nieprawidłowe dźwięki.
Często przepala się bezpiecznik lub załącza się zabezpieczenie.
Z jednostki wycieka woda lub przedostały się do niej inne przedmioty.

NIE PRÓBUJ NAPRAWIAĆ TYCH USTEREK WE WŁASNYM ZAKRESIE! NALEŻY NATYCHMIAST
SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z AUTORYZOWANYM PUNKTEM SERWISOWYM!

Typowe problemy
Poniższe problemy nie są usterkami i w większości przypadków nie wymagają naprawy.
Problem

Możliwa przyczyna

Jednostka nie uruchamia się po naciśnięciu
przycisku WŁ./WYŁ.

Jednostka wyposażona jest w zabezpieczenie przeciążeniowe, które
uniemożliwia jej ponowne załączenie przez 3 minuty od wyłączenia.

Jednostka przełącza
się z pracy w trybie
CHŁODZENIE/
GRZANIE na
tryb WENTYLACJI

Jednostka
wewnętrzna
emituje białą parę

Jednostka może zmienić swoje ustawienia aby uniknąć oblodzenia
wymiennika. Kiedy temperatura wzrośnie, jednostka ponownie
uruchomi pracę w poprzednio wybranym trybie.
0TJǌHOJǗUPQVOLUOBTUBXZ XLUØSZNKFEOPTULB[BUS[ZNVKF
sprężarkę. Urządzenie wznowi pracę kiedy temperatura ulegnie
ponownym wahaniom.
W przypadku wysokiej wilgotności występuje większa różnica
temperatur pomiędzy powietrzem w pomieszczeniu a powietrzem
klimatyzowanym, co może spowodować emisję białej pary.

Jednostki wewnętrzna ,JFEZKFEOPTULB[PTUBOJFQPOPXOJFVSVDIPNJPOBXUSZCJF(3;"/*"
i zewnętrzna
po pracy w trybie odszraniania, może być emitowana biała para
emitują białą parę
z powodu wilgoci pochodzącej z procesu odszraniania.
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Problem

Jednostka
wewnętrzna
emituje hałas

Możliwa przyczyna
Żaluzje na wylocie powietrza powracające do swojego pierwotnego
położenia generują dźwięk szumu powietrza.
1PQSBDZXUSZCJF(3;"/*" [VS[ǌE[FOJBNPȈFEPDIPE[Jǎ
skrzypienie wywołane rozszerzaniem i kurczeniem się elementów
jednostki wykonanych z tworzywa sztucznego.

Jednostki
wewnętrzna
i zewnętrzna
emitują hałas

Ciche syczenie słyszalne przy uruchomieniu urządzenia, zatrzymaniu
pracy lub podczas odszraniania: jest to normalny dźwięk, spowodowany zatrzymaniem przepływu czynnika lub zmiany kierunku jego
przepływu.
5S[FT[D[FOJFSP[T[FS[BOJFJLVSD[FOJFTJǗFMFNFOUØX[UXPS[ZXB
sztucznego i metalu, spowodowane zmianami temperatury podczas
pracy może generować taki hałas.

Jednostka
zewnętrzna
emituje hałas

Jednostka emituje różne dźwięki w zależności od aktualnego trybu
pracy.

Z jednostki
wewnętrznej lub
zewnętrznej
wydobywa się kurz

W jednostce może gromadzić się kurz podczas długich okresów
przestoju, który zostanie wydmuchany po uruchomieniu urządzenia.
Zjawisko to można ograniczyć przykrywając urządzenie na czas
dłuższych okresów przestoju.

Urządzenie może pochłaniać zapachy z otoczenia (takie jak zapach
mebli, gotowania, dym papierosowy itd), które będą emitowane
Klimatyzator emituje podczas pracy.
nieprzyjemny zapach
'JMUSZLMJNBUZ[BUPSBQPLSZZTJǗQMFǴOJǌJXZNBHBKǌD[ZT[D[FOJB
Wentylator jednostki
Podczas pracy, prędkość wentylatora jest kontrolowana w celu
zewnętrznej nie
optymalizacji działania urządzenia.
pracuje
Praca klimatyzatora
jest nieregularna,
nieprzewidywalna
lub urządzenie nie
reaguje na
polecenia

Zakłócenia powodowane przez wzmacniacze i wieże telefonii komórkowej mogą powodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
W takim przypadku należy:
t 0EǌD[ZǎVS[ǌE[FOJFPEȇSØEB[BTJMBOJBJQPOPXOJFQPEǌD[Zǎ
t /BDJTOǌǎQS[ZDJTL0/0''QJMPUBBCZ[SFTUBSUPXBǎQSBDǗ

UWAGA: Jeśli problem nie ustąpi należy skontaktować się z dystrybutorem lub najbliższym centrum
obsługi klienta. Przedstaw szczegółowy opis usterki urządzenia oraz podaj numer modelu.

17

PL

Ciche syczenie słyszalne podczas pracy: jest to normalne działanie,
spowodowane przepływem czynnika chłodniczego w instalacji
jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.

Wykrywanie i usuwanie usterek
W przypadku wystąpienia problemu, prosimy sprawdzić poniższe punkty przed skontaktowaniem się z serwisem.
Problem

Możliwa przyczyna

Rozwiązanie

Nastawa temperatury może
być wyższa od temperatury
w pomieszczeniu.

Ustaw niższą temperaturę.

Wymiennik ciepła jednostki
wewnętrznej lub zewnętrznej Wyczyść wymiennik ciepła.
urządzenia jest brudny.

PL
Niewystarczająca
wydajność
chłodzenia

'JMUSQPXJFUS[BKFTUCSVEOZ

Zdemontuj filtr i wyczyść go
zgodnie z instrukcjami.

Wlot lub wylot powietrza
jest zablokowany.

Wyłącz urządzenie, usuń przyczynę
blokady i ponownie załącz urządzenie.

Drzwi i okna są otwarte.

Upewnij się, że wszystkie drzwi i okna
zostały zamknięte na czas pracy
urządzenia.

Światło słoneczne wytwarza
nadmierne ciepło.

Zamknij i zasłoń okna w ciepłych
okresach oraz podczas wysokiego
nasłonecznienia.

Istnieje zbyt wiele źródeł
ciepła w pomieszczeniu
(ludzie, komputery, sprzęt
elektroniczny, itp.).

Zmniejsz liczbę źródeł ciepła.

Mała ilość czynnika na skutek
nieszczelności lub długiego
użytkowania.

Sprawdź, czy nie ma wycieków,
napraw nieszczelność (w razie potrzeby)
i uzupełnij czynnik chłodniczy.

%[JBBGVOLDKB4*-&/$&

'VOLDKB4*-&/$&NPȈFPHSBOJD[Zǎ
wydajność urządzenia poprzez
zmniejszenie częstotliwości pracy.
8ZǌD[GVOLDKǗ4*-&/$&
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Urządzenie
nie działa

Urządzenie często
załącza się i wyłącza

Niewystarczająca
wydajność
grzania

Możliwa przyczyna

Rozwiązanie

Usterka zasilania

Poczekaj na przywrócenie
zasilania

Urządzenie jest wyłączone

Włącz zasilanie

Przepalony bezpiecznik

Wymień bezpiecznik

Zużyte baterie pilota
zdalnego sterowania

Wymień baterie

Załączenie 3-minutowego
zabezpieczenia jednostki

0ED[FLBKUS[ZNJOVUZ
po załączeniu jednostki

Aktywny programator

Wyłącz programator

Ilość czynnika chłodzącego w
układzie jest za duża lub za mała

Sprawdź szczelność instalacji
i uzupełnij ilość czynnika

Do instalacji dostał się
nieskompresowany gaz
lub wilgoć

0QSØȈOJKJQPOPXOJFOBBEVK
układ czynnikiem chłodniczym

Sprężarka jest uszkodzona

Wymień sprężarkę

Za wysokie lub zbyt niskie
ciśnienie

Zamontuj presostat do
regulacji ciśnienia

5FNQFSBUVSB[FXOǗUS[OBKFTU
bardzo niska

Użyj pomocniczego urządzenia grzewczego

Chłodne powietrze dostaje się
przez drzwi i okna

Upewnij się, że wszystkie
drzwi i okna są zamknięte
podczas pracy urządzenia

Mała ilość czynnika na skutek
nieszczelności lub długiego
użytkowania

Sprawdź szczelność, usuń
przyczynę wycieku (jeśli to
konieczne) i uzupełnij czynnik

Kontrolki
nieprzerwanie pulsują

Klimatyzator może wyłączyć się lub kontynuować bezpieczną
pracę. Jeżeli kontrolki nadal pulsują lub pojawią się kody błędów,
Na panelu wyświetlacza należy odczekać około 10 minut. Problem może rozwiązać się sam.
jednostki wewnętrznej W przeciwnym razie, należy odłączyć klimatyzator od źródła
pojawia się kod błędu: zasilania, a następnie podłączyć go ponownie. Uruchom
klimatyzator.
t E0, E1, E2…
t P1, P2, P3…
t F1, F2, F3…

Jeśli problem będzie się powtarzał, należy odłączyć urządzenie
od zasilania i skontaktować się z najbliższym punktem
serwisowym.

UWAGA: Jeśli problem nie ustąpi po wykonaniu powyższych weryfikacji, należy natychmiast
wyłączyć urządzenie i skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
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Problem

Europejskie wytyczne w zakresie
utylizacji

5

Urządzenie zawiera czynnik chłodniczy i inne potencjalnie niebezpieczne materiały. Prawnie wymagane jest
specjalne postępowanie w zakresie zbiórki i przetwarzania tego typu urządzeń. Produkt ten nie może być
usuwany jako odpad gospodarstwa domowego.
W celu pozbycia się urządzenia można:
PL

t

Zutylizować je w wyznaczonym punkcie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego.

t

Przekazać stare urządzenie nieodpłatnie sprzedawcy przy zakupie nowego urządzenia.

t

Przekazać urządzenie nieodpłatnie producentowi.

t

Sprzedać urządzenie autoryzowanemu punktowi zbiórki złomu.

Szczególna uwaga
Pozostawienie tego urządzenia w lesie lub innym obszarze przyrodniczym zagraża zdrowiu i jest negatywne
dla środowiska. Substancje niebezpieczne mogą wyciec do wód gruntowanych i zostać wprowadzone się
do łańcucha pokarmowego.

Konstrukcja i specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia
o modyfikacji produktu. Szczegółowe informacje dostępne są u dystrybutora lub
producenta.
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SUDFXMH ]H ]ZLĊNV]RQą Z\GDMQRĞFLą Z FHOX 3U]\FLVN!6:,1*

RVLąJQLĊFLD XVWDZLRQHM WHPSHUDWXU\ Z MDN 6áXĪ\GR]DWU]\P\ZDQLDLXUXFKDPLDQLD
QDMNUyWV]\PF]DVLH
DXWRPDW\F]QHJRZDFKORZDQLDSLRQRZHMĪDOX]ML
3RQDFLĞQLĊFLXSU]\FLVNX785%2ZWU\ELH RUD]XVWDZLDQLDĪąGDQHJRNLHUXQNXQDZLHZX
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GRVWĊSQą SUĊGNRĞFLą ZHQW\ODWRUD DE\ LSU]\WU]\PDQLHSU]\FLVNXSU]H]SRQDG
SU]\VSLHV]\üSURFHVFKáRG]HQLD
VHNXQG\XUXFKDPLDZDFKORZDQLHĪDOX]ML
3RQDFLĞQLĊFLXSU]\FLVNX785%2ZWU\ELH
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QLFD HOHNWU\F]QD GOD MHGQRVWHN Z QLą 6áXĪ\GR]DWU]\P\ZDQLDLXUXFKDPLDQLD
Z\SRVDĪRQ\FK NWyUDSU]\VSLHV]\SURFHV DXWRPDW\F]QHJRZDFKORZDQLDSR]LRPHMĪDOX]ML
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.DĪGHQDFLĞQLĊFLHSU]\FLVNX]PLHQLDNąWXVWDZLHQLD
)XQNFMD6(/)&/($1
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SUDFXMH]QLVNąF]ĊVWRWOLZRĞFLąMHGQRVWND
ZHZQĊWU]QDSUDFXMHUyZQLHĪ]QLVNąSUĊGNRĞFLą
QDZLHZXSRZLHWU]DFRSURZDG]LGR]PQLHMV]HQLD
KDáDVXL]DSHZQLHQLDPDNV\PDOQHJRNRPIRUWX
=HZ]JOĊGXQDQLVNąZ\GDMQRĞüSUDF\VSUĊĪDUNL
PRĪHWRVSRZRGRZDüQLHZ\VWDUF]DMąFH
FKáRG]HQLHLRJU]HZDQLH
)XQNFMD)3PRĪHE\üDNW\ZRZDQDW\ONRZWHG\
JG\NOLPDW\]DWRUSUDFXMHWU\ELHRJU]HZDQLD
8U]ąG]HQLHEĊG]LHXWU]\P\ZDüWHPSHUDWXUĊ
SRZLHWU]DZSRPLHV]F]HQLX&1DZ\ĞZLHWODF]X
MHGQRVWNLZHZQĊWU]QHMSRMDZLVLĊV\PERO)3
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3U]HGSU]\VWÃSLHQLHPGRLQVWDODFMLOXESRGÊÃF]DQLDXU]ÃG]HQLDQDOH×\GRNÊDGQLH]DSR]QDÅ
VLÇ]LQVWUXNFMÃ,QVWUXNFMÇQDOH×\]DFKRZDÅGRZ\NRU]\VWDQLDZSU]\V]ÊRÐFL
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3RELHUDQLHLLQVWDORZDQLHDSOLNDFML 
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.RQĆJXUDFMDVLHFL
2EVÊXJDDSOLNDFML 
6SHFMDOQHIXQNFMH 
8ZDJL
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1LQLHMV]\PRÐZLDGF]DP\×HGRVWDUF]RQ\VSU]ÇWMHVW]JRGQ\]]DVDGQLF]\PLZ\PRJDPLLLQQ\PL
ZÊDÐFLZ\PLSU]HSLVDPL'\UHNW\Z\:(7HPDWGHNODUDFML]JRGQRÐFLPR×QDVNRQVXOWRZDÅ
]SU]HGVWDZLFLHOHPKDQGORZ\P
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0RGHO OSK102
6WDQGDUG,(((EJQ
7\SDQWHQ\]HZQÇWU]QDDQWHQDGRRNµOQD
&]ÇVWRWOLZRÐÅ:,),*
0DNV\PDOQDPRFQDGDZDQLDPDNVG%P
7HPSHUDWXUDSUDF\r&ar&r)ar)
:LOJRWQRÐÅSUDF\a
3REµUPRF\'&90D

Ï52'.,26752Ö12Ï&,

2EVÊXJDV\VWHPµZ,26$QGURLG =DOHFDQ\,26$QGURLG 
8:$*$
•
=HZ]JOÇGXQDPR×OLZRÐÅZ\VWÃSLHQLDV]F]HJµOQ\FKRNROLF]QRÐFLZ\UDÕQLHVWZLHUG]DP\×H
QLH ZV]\VWNLH V\VWHP\ $QGURLG L ,26 VÃ NRPSDW\ELOQH ] DSOLNDFMÃ 1LH SRQRVLP\ RGSRZLHG]LDOQRÐFL]D]GDU]HQLDZ\QLNDMÃFH]QLHNRPSDW\ELOQRÐFLV\VWHPµZ
%H]SLHF]HÌVWZRVLHFLEH]SU]HZRGRZHM
•
=HVWDZ 60$57 REVÊXJXMH Z\ÊÃF]QLH V]\IURZDQLH :3$36.:3$36. RUD] EUDN V]\IURZDQLD=DOHFDQHMHVWV]\IURZDQLH:3$36.:3$36.
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:LÇFHMLQIRUPDFMLGRVWÇSQ\FKMHVWQDLQWHUQHWRZHMVWURQLHVHUZLVRZHM'ODSUDZLGÊRZHJRRGF]\WXNRGX45Z\PDJDQ\MHVWVPDUWIRQ]NDPHUÃRPLQLPDOQHMUR]G]LHOF]RÐFLPLOLRQµZSLNVHOL
•
=HZ]JOÇGXQD]PLHQQ\VWDQVLHFLPRJÃZ\VWÃSLÅGÊX×V]HSU]HUZ\ZGRVWDZLHXVÊXJLZ\PDJDMÃFHSRQRZQHMNRQĆJXUDFMLVLHFL
•
=HZ]JOÇGXQD]PLHQQ\VWDQVLHFLSURFHVVWHURZDQLDPR×H]RVWDÅSU]HUZDQ\:WDNLHMV\WXDFMLV\JQDOL]DFMDQDXU]ÃG]HQLXLZDSOLNDFMLPR×HVLÇUµ×QLÅ1DOH×\SRF]HNDÅQDSU]\ZUµFHQLHSRÊÃF]HQLD
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SRPRF\SURVLP\RNRQWDNW]GRVWDZFÃW\FKXVÊXJ
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8×\WNRZQLF\WHOHIRQµZ]V\VWHPHP$QGURLG]HVNDQXMNRG45W\SX$OXESU]HMGÕGRVNOHSX
LQWHUQHWRZHJRJRRJOHSOD\Z\V]XNDMDSOLNDFMÇì1HWKRPH3OXVëLSRELHU]MÃ
8×\WNRZQLF\WHOHIRQµZ,SKRQH]HVNDNXMNRG45W\SX%OXESU]HMGÕGRVNOHSXLQWHUQHWRZHJR$SS6WRUHZ\V]XNDMDSOLNDFMÇì1HWKRPH3OXVëLSRELHU]MÃ
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=GHMPLMRFKURQQÃQDVDGNÇ]]HVWDZX60$57

2WZµU]SU]HGQLSDQHOLSRGÊÃF]]HVWDZ60$57GRZ\]QDF]RQHJRSRUWX
1DNOHMNRG45GRVWDUF]RQ\]]HVWDZHP60$57QDERF]Q\PSDQHOXXU]ÃG]HQLDXSHZQLMVLÇ
×H MHJR ]HVNDQRZDQLH ]D SRPRFÃ WHOHIRQX QLH EÇG]LH XWUXGQLRQH $OWHUQDW\ZQLH X×\WNRZQLN
PR×H]URELÅ]GMÇFLHNRGX45L]DSLVDÅJRQDVZRLPWHOHIRQLH

2675=(Ö(1,( ,QWHUIHMV WHQ MHVW NRPSDW\ELOQ\ Z\ÊÃF]QLH ] ]HVWDZHP 60$57 GRVWDUF]RQ\P
SU]H]SURGXFHQWD

5(-(675$&-$8Ö<7.2:1,.$
8SHZQLMVLÇ×HWZRMHXU]ÃG]HQLHPRELOQHMHVWSRÊÃF]RQH]URXWHUHP:L)L3U]HGUHMHVWUDFMÃX×\WNRZQLND L NRQĆJXUDFMÃ VLHFL QDOH×\ UµZQLH× XSHZQLÅ VLÇ ×H URXWHU QDZLÃ]DÊ SRÊÃF]HQLH ] VLHFLÃ
,QWHUQHW
:SU]\SDGNXJG\]DSRPQLV]KDVÊDQDMOHSLHM]DORJRZDÅVLÇGRVNU]\QNLSRF]WRZHMLDNW\ZRZDÅ
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.OLNQLMQDì&UHDWH$FFRXQWë

 :SURZDGÕ DGUHV HPDLO L KDVÊR QDVWÇSQLH
QDFLÐQLMSU]\FLVNì5HJLVWUDWLRQë

.21),*85$&-$6,(&,
8ZDJD
•
.RQLHF]QH MHVW DQXORZDQLH ì]DSRPQLM VLHÅë  QDZLÃ]\ZDQLD SRÊÃF]HÌ ] LQQ\PL GRVWÇSQ\PLVLHFLDPLLXSHZQLHQLHVLÇ×HV\VWHP$QGURLGOXE,26ÊÃF]\VLÇZ\ÊÃF]QLH]VLHFLÃ:L)L
NWµUÃFKFHV]VNRQĆJXURZDÅ
•
8SHZQLMVLÇ×HIXQNFMD:L)LZXU]ÃG]HQLX]V\VWHPHP$QGURLGOXE,26IXQNFMRQXMHSUDZLGÊRZRLPR×OLZHMHVWDXWRPDW\F]QHSU]\ZUµFHQLHSRÊÃF]HQLD]RU\JLQDOQÃVLHFLÃ:L)L
3U]\SRPQLHQLH
.LHG\SUDFDNOLPDW\]DWRUD]DF]QLHE\ÅVWHURZDQD]DSRPRFÃDSOLNDFMLQLHEÇG]LHPR×QDZW\P
FHOX X×\Å SLORWD NOLPDW\]DWRUD .RQLHF]QH EÇG]LH ]DNRÌF]HQLH NRQĆJXUDFML VLHFLRZHM OXE ]UHVHWRZDÅ ]DVLODQLH NOLPDW\]DWRUD DE\ PµF VWHURZDÅ MHJR SUDFÃ ]D SRPRFÃ SLORWD $OWHUQDW\ZQLH
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QDOH×\RGF]HNDÅPLQXWQDDXWRPDW\F]QHZ\MÐFLHNOLPDW\]DWRUD]WU\EXVWHURZDQLDDSOLNDFMÃ

 8SHZQLM VLÇ ×H WZRMH XU]ÃG]HQLH PRELOQH QDZLÃ]DÊR SRÊÃF]HQLH ] VLHFLÃ :L)L NWµUHM FKFHV]
X×\ZDÅ3RQDGWRQDOH×\ì]DSRPQLHÅëSR]RVWDÊHQLHX×\ZDQHVLHFL:L)LSRQLHZD×PRJÃ]DNÊµFLÅ
SURFHVNRQĆJXUDFML
2GÊÃF]]DVLODQLHNOLPDW\]DWRUD
3RQRZQLHSRGÊÃF]]DVLODQLHNOLPDW\]DWRUDLZFLÃJXWU]HFKPLQXWVLHGHPUD]\QDFLÐQLMSU]\FLVN
ì/('ëQDSLORFLH
3RMDZLHQLHVLÇQDZ\ÐZLHWODF]XNOLPDW\]DWRUDV\PEROX$3R]QDF]D×HPRGXÊ:L)LNOLPDW\]DWRUDDNW\ZRZDÊWU\EDSOLNDFML
1LHNWµUH PRGHOH NOLPDW\]DWRUµZ QLH Z\PDJDMÃ Z\NRQDQLD F]\QQRÐFL ] SXQNWX 2 DE\ ]DÊÃF]\Å
WU\EDSOLNDFML

1DFLÐQLMì$GG'HYLFHë

 =HVNDNXM NRG 45 GRÊÃF]RQ\ GR ]HVWDZX
60$57
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:\ELHU]ZÊDVQÃVLHÅ:L)LQDSU]\NÊDG0\  -H×HOL NRQĆJXUDFMD ]DNRÌF]\ VLÇ SRZRG]H+RPH SRZ\×V]\ U\VXQHN QDOH×\ WUDNWRZDÅ QLHPXU]ÃG]HQLHEÇG]LHZLGRF]QHQDOLÐFLH
Z\ÊÃF]QLHMDNRRGQLHVLHQLH 
 :SURZDGÕ KDVÊR ZÊDVQHJR URXWHUD :L)L
LQDFLÐQLM2.

.21),*85$&-$6,(&,2:$=85=Â'=(1,(0,26
 8SHZQLM VLÇ ×H WZRMH XU]ÃG]HQLH PRELOQH QDZLÃ]DÊR SRÊÃF]HQLH ] VLHFLÃ :L)L NWµUHM FKFHV]
X×\ZDÅ3RQDGWRQDOH×\ì]DSRPQLHÅëSR]RVWDÊHQLHX×\ZDQHVLHFL:L)LSRQLHZD×PRJÃ]DNÊµFLÅ
SURFHVNRQĆJXUDFML
2GÊÃF]]DVLODQLHNOLPDW\]DWRUD QLHNWµUHPRGHOH 
3RQRZQLHSRGÊÃF]]DVLODQLHNOLPDW\]DWRUDLZFLÃJXWU]HFKPLQXWVLHGHPUD]\QDFLÐQLMSU]\FLVN
Z\ÐZLHWODF]DF\IURZHJROXESU]\FLVNWU\EXìQLHSU]HV]NDG]DMë
3RMDZLHQLHVLÇQDZ\ÐZLHWODF]XNOLPDW\]DWRUDV\PEROX$3R]QDF]D×HPRGXÊ:L)LNOLPDW\]DWRUDDNW\ZRZDÊWU\EDSOLNDFML
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 =HVNDNXM NRG 45 GRÊÃF]RQ\ GR ]HVWDZX
60$57

3U]HF]\WDMZ\ÐZLHWORQHLQVWUXNFMHLQDFLÐQLM
SU]\FLVN ì+RPHë DE\ SRZUµFLÅ GR LQWHUIHMVX
XU]ÃG]HQLD

 1DFLÐQLM SU]\FLVN ì6HWWLQJVë DE\ SU]HMÐÅ GR
VWURQ\]XVWDZLHQLDPLZ\ELHU]:/$1:,),
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:SLV]GRP\ÐOQHKDVÊRLQDFLÐQLMSU]\FLVNì-RLQë

3RZUµÅGR$SOLNDFMLLQDFLÐQLMSU]\FLVNì1H[Wë

:\ELHU]ZÊDVQÃVLHÅ:L)LQDSU]\NÊDG0\+RPH
SRZ\×V]\ U\VXQHN QDOH×\ WUDNWRZDÅ Z\ÊÃF]QLH MDNR
RGQLHVLHQLH 
 :SURZDGÕ KDVÊR ZÊDVQHJR URXWHUD :L)L L QDFLÐQLM2.

44

PL

-H×HOLNRQĆJXUDFMD]DNRÌF]\VLÇSRZRG]HQLHPXU]ÃG]HQLHEÇG]LHZLGRF]QHQDOLÐFLH

UWAGA:
•
8NRÌF]HQLXNRQĆJXUDFMLVLHFLRZHMDSOLNDFMDZ\ÐZLHWOLNRPXQLNDWSRWZLHUG]DMÃF\SRZRG]HQLHRSHUDFML
•
=HZ]JOÇGXQDUµ×Q\VWDQVLHFLZ\ÐZLHWODQ\VWDQVLHFLPR×HQDGDORIćLQH:WDNLHMV\WXDFML
QDOH×\RGÐZLH×\ÅOLVWÇXU]ÃG]HÌZDSOLNDFMLLXSHZQLÅVLÇ×HVWDWXVXU]ÃG]HQLD]PLHQLÊVLÇ
QD RQOLQH $OWHUQDW\ZQLH X×\WNRZQLN PR×H Z\ÊÃF]\Å ]DVLODQLH NOLPDW\]DWRUD L SRGÊÃF]\Å
MHSRQRZQLHXU]ÃG]HQLHSRZLQQRSU]HMÐÅZVWDQRQOLQHSRNLONXPLQXWDFK

2%6É8*$$3/,.$&-,
3U]HGUR]SRF]ÇFLHPVWHURZDQLDSUDFÃNOLPDW\]DWRUD]DSRPRFÃDSOLNDFMLXSHZQLMVLÇ×H]DUµZQR
XU]ÃG]HQLHPRELOQHMDNLNOLPDW\]DWRUVÃSRGÊÃF]RQHGR,QWHUQHWX:\NRQDMQDVWÇSXMÃFHF]\QQRÐFL
:SLV]QD]ZÇZÊDVQHJRNRQWDLKDVÊRQDFLÐQLMSU]\FLVNì6LJQ,Që
:\ELHU]GRFHORZ\NOLPDW\]DWRUDE\SU]HMÐÅGRJÊµZQHJRLQWHUIHMVXVWHURZDQLD
:LQWHUIHMVLHPR×QDVWHURZDÅ]DÊÃF]DQLHPZ\ÊÃF]DQLHPNOLPDW\]DWRUDWU\EHPSUDF\WHPSHUDWXUÃSUÇGNRÐFLÃZHQW\ODWRUDLWG
UWAGA:
1LH ZV]\VWNLH IXQNFMH GRVWÇSQH Z DSOLNDFML VÃ REVÊXJLZDQH SU]H] GDQ\ PRGHO NOLPDW\]DWRUD
1DSU]\NÊDG(&27XUERZDFKORZDQLHZSUDZRLZOHZRZDFKORZDQLHZJµUÇLZGµÊ6SUDZGÕ
GRVWÇSQRÐÅSRV]F]HJµOQ\FKIXQNFMLZLQVWUXNFMLREVÊXJLNOLPDW\]DWRUD
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6SHFMDOQH IXQNFMH REHMPXMÃ SURJUDPDWRU F]DVX ZÊÃF]HQLD SURJUDPDWRU F]DVX Z\ÊÃF]HQLD
IXQNFMÇr&+($7SURJUDPQRFQ\WU\EWHVWRZ\
UWAGA: -H×HOL NOLPDW\]DWRU QLH REVÊXJXMH NWµUHMÐ ] Z\PLHQLRQ\FK IXQNFML IXQNFMD WD EÇG]LH
XNU\WDQDOLÐFLHGRVWÇSQ\FKRSFML
3URJUDPDWRUF]DVXZÊÃF]HQLDZ\ÊÃF]HQLD
8×\WNRZQLN PR×H XVWDOLÅ NRQNUHWQH JRG]LQ\ ]DÊÃF]HQLD OXE Z\ÊÃF]HQLD NOLPDW\]DWRUD Z FLÃJX
W\JRGQLD3RQDGWRPR×OLZHMHVWXVWDZLHQLHFLÃJÊRÐFLG]LÇNLF]HPXKDUPRQRJUDPSUDF\NOLPDW\]DWRUD]RVWDQLH]DVWRVRZDQ\ZNROHMQ\FKW\JRGQLDFK
)81.&-$r&+($7
8×\WNRZQLNPR×HXUXFKRPLÅNOLPDW\]DWRUZIXQNFMLr&+($7MHGQ\PNOLNQLÇFLHP3RGF]DVMHJR
QLHREHFQRÐFLIXQNFMD]DSRELHJQLHQDGPLHUQHPXVFKÊRG]HQLXSRPLHV]F]HQLD
3URJUDPQRFQ\ 6/((3
8×\WNRZQLN PR×H XVWDZLÅ ZÊDVQÃ NRPIRUWRZÃ WHPSHUDWXUÇ NWµUD EÇG]LH XWU]\P\ZDQD
QSZQRF\SRGF]DVVQX
7U\EWHVWRZ\
)XQNFMD WD XPR×OLZLD X×\WNRZQLNRZL VSUDZG]HQLH VWDQX SUDF\ NOLPDW\]DWRUD 3R ]DNRÌF]HQLX
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