INSTALACJI
URZĄDZENIA
Instrukcja Instalacji
Zespół klimatyzatora z
wentylatorem chłodzonego wodą

POLSKI

MODELE
FWT02CATNMV1
FWT03CATNMV1
FWT04CATNMV1
FWT05CATNMV1
FWT06CATNMV1

IM-WMJW-0312(0)-DAIKIN (DENV)
Part Nr.: R08019037507
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Poliski

OBRYS I WYMIARY

SYMBOL

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

Urządzenie wewnętrzne
OZNACZA KIERUNEK INSTALACJI RUROWEJ
A
TYŁ

TYŁ

STRONA
LEWA

STRONA
PRAWA

C
WIDOK OD GÓRY

SPÓD

URZĄDZENIE WEWNĘTRZNE
WIDOK Z BOKU
WYŁĄCZNIK ON/OFF
TEMPERATURA W POMIESZCZENIU
TERMISTOR (WEWNĄTRZ)

SPÓD
ŻALUZJA

TABLICZKA
ZNAMIONOWA

B

B

ODBIORNIK SYGNAŁU

WKRĘTY MOCUJĄCE KRATKĘ
PRZEDNIĄ (WEWNĄTRZ)

LISTWA
ZACISKOWA
Z ZACISKIEM
UZIEMIENIA

WIDOK Z PRZODU

Zalecane punkty mocowania płyty montażowej
(w sumie 5 punktów)

Użyć taśmy mierniczej w przedstawiony sposób.
Umieścić koniec taśmy w punkcie .
E

D

B

F

F

Otwór przelotowy
przez ścianę Ø 65 mm
G

G
H

J

M

L

K

I
Położenie rurki
odprowadzenia skroplin

A

Wlot wody

Wylot wody

PŁYTA MONTAŻOWA FWT02/03/04

Wszystkie wymiary w mm
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Zalecane punkty mocowania płyty montażowej
(w sumie 7 punktów)

D

B

F

F

E

G

G

Otwór przelotowy
przez ścianę Ø 65mm

H

J

Wlot wody
L

M

I

K

Wylot wody

Położenie rurki
odprowadzenia skroplin

A
PŁYTA MONTAŻOWA FWT05/06

Wszystkie wymiary w mm
Wymiar

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

FWT02/03/04

800

288

206

166

184

42

46

55

56

154

182

267

55

FWT05/06

1065

310

224

190

173

61

40

45

48

91

219

593

60

Model
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W niniejszej instrukcji przedstawiono procedury instalacji zapewniające bezpieczną i właściwą pracę zespołu klimatyzatora.
Aby spełnić miejscowe wymagania konieczne mogą być specjalne regulacje urządzenia.
Przed użyciem klimatyzatora należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zatrzymać ją w celu ewentualnego późniejszego
wykorzystania. To urządzenie jest przeznaczone do użytku przez specjalistów lub osoby do tego przeszkolone , w sklepach , w branży
świetlnej ,na farmach lub w użyciu komercjalnym przez nie profesjonalistów.
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o obniżonych możliwościach fizycznych, sensorycznych i
psychicznych lub nieposiadających odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, którym nie zapewniono odpowiedniego nadzoru lub instruktażu
w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby zapobiec ich zabawom z urządzeniem.

Poliski

INSTRUKCJA INSTALACJI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

! OSTRZEŻENIE

! PRZESTROGA

• Instalacja i konserwacja powinna być przeprowadzana przez
wykwalifi kowane osoby, które znają miejscowe przepisy i
zarządzenia oraz mają doświadczenia z tym rodzajem urządzeń.
• Wszystkie połączenia elektryczne dokonywane w miejscu
użytkowania sprzętu muszą być wykonane zgodnie z krajowymi
przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.
• Przed doprowadzeniem prądu do instalacji elektrycznej należy
upewnić się, że napięcie znamionowe urządzenia odpowiada temu,
które jest podane na tabliczce znamionowej.
• Urządzenie musi być UZIEMIONE, aby zabezpieczyć się przed
możliwym zagrożeniem spowodowanym uszkodzeniem izolacji.
• Żaden z przewodów elektrycznych nie może dotykać przewodów
z czynnikiem chłodniczym, ani też stykać się z żadną częścią
silników wentylatora.
• Przed przystąpieniem do instalowania lub obsługi urządzenia,
należy potwierdzić, że zostało ono WYŁĄCZONE.
• Przed obsługą zespołu klimatyzatora należy odłączyć główne
zasilanie.
• NIE DOTYKAĆ przewodu zasilającego znajdującego się pod
napięciem. Może to spowodować poważne porażenie prądem
elektrycznym oraz stać się przyczyną pożaru.
• Urządzenie wewnętrzne i zewnętrzne, kabel zasilający i przewody
transmisyjne należy umieszczać w odległości przynajmniej 1m od
odbiorników telewizyjnych i radiowych, aby nie powodować zakłóceń
odbioru. {W zależności od rodzaju i źródła fal elektrycznych,
zakłócenia mogą być odczuwane nawet dalej niż w odległości
1m}.

Przy pracach instalacyjnych należy wziąć pod uwagę przedstawione
poniżej ważne zalecenia.
• Należy zapewnić prawidłowe podłączenie rury ściekowej.
Jeżeli rura ściekowa nie jest prawidłowo podłączona, może to
spowodować wyciek wody, która będzie zalewać meble.
• Upewnić się, że po obsłudze lub instalacji poszycie urządzenia
jest zamknięte.
Niezabezpieczone poszycia będą powodować hałaśliwą prace
urządzenia.
• Ostre krawędzie i powierzchnie cewki są miejscami, które mogą
być przyczyną poważnych obrażeń.
Należy unikać kontaktu z takimi miejscami.
• Przed wyłączeniem zasilania przełącznik ON/OFF zdalnego
urządzenia sterującego należy ustawić w położeniu „OFF”, aby
uniknąć samoczynnego wyzwolenia urządzenia. W przeciwnym
razie wentylatory urządzenia uruchomią się automatycznie, gdy
pojawi się zasilanie, stwarzając zagrożenie dla personelu obsługi
lub użytkownika.
• Nie należy instalować tych urządzeń w otworach drzwiowych ani
w ich pobliżu.
• W pobliżu klimatyzatora nie należy uruchamiać żadnych urządzeń
grzewczych, nie należy go również używać w pomieszczeniu, w
którym znajduje się olej mineralny, opary oleju lub mgiełka olejowa.
Grozi to odkształceniem lub stopieniem elementów wykonanych z
tworzyw sztucznych w wyniku reakcji chemicznej lub ciepła.
• W przypadku korzystania z tego urządzenia w kuchni, należy
zachować ostrożność, aby do urządzenia nie została zassana
mąka.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowań przemysłowych,
w których często występuje mgiełka olejowa używana w procesie
cięcia lub pył metalowy albo też występują duże wahania
napięcia.
• Urządzeń nie należy instalować w miejscach takich jak gorące źródła
lub rafinerie ropy naftowej, w których powstają gazy zawierające
siarczki.
• Należy sprawdzić, czy kolory przewodów i oznaczenia na zaciskach
połączeniowych urządzenia zewnętrznego są identyczne jak przy
urządzeniu wewnętrznym.
• WAŻNE : NIE NALEŻY MONTOWAĆ ANI UŻYWAĆ KLIMATYZATORA
W PRALNI.
• Nie używać połączonych lub skręconych przewodów do
doprowadzania zasilania.
• Urządzenia nie wolno używać w warunkach w których byłoby
potencjalne ryzyko jego wybuchu.

UWAGA

Zasady utylizacji
Niniejszy klimatyzator jest oznaczony przedstawionym obok symbolem. Oznacza to, że urządzenia te nie mogą być wyrzucane razem z
odpadami domowymi.
Nie należy próbować demontować systemu własnoręcznie: Demontaż klimatyzatora, czynności związane z czynnikiem chłodniczym, olejem
oraz innymi częściami urządzenia muszą być wykonane przez wykwalifikowanego instalatora, zgodne z obowiązującym prawem.
Klimatyzatory muszą być oddane do specjalistycznej placówki utylizacji w celu odzysku, ponownego użycia i utylizacji jego elementów.
Zapewniając prawidłową utylizację tego urządzenia pomagasz zapobiec negatywnemu wpływowi na środowisko i ludzkie zdrowie. Skontaktuj
się z instalatorem lub lokalnymi władzami aby uzyskać więcej informacji.
Z pilota zdalnego sterowania należy wyjąć baterie i usunąć je oddzielnie, zgodnie z odpowiednimi, obowiązującymi lokalnie przepisami.
3
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SCHEMAT INSTALACJI

SZCZELNE OKLEJENIE TAŚMĄ KORKOWĄ

IZOLACJA RUR Z WODĄ SCHŁODZONĄ

MONTAŻ URZĄDZENIA WEWNĘTRZNEGO
Urządzenie wewnętrzne należy zamontować w taki sposób,
aby zapobiec zderzeniu wyrzutu schłodzonego powietrza z
powrotem ciepłego powietrza. Należy przestrzegać odstępów
montażowych przedstawionych na ilustracji. Urządzenia
wewnętrznego nie należy montować w miejscu, w którym
mogłoby być narażone na bezpośrednie oddziaływanie
promieni słonecznych. Miejsce montażu musi również
umożliwiać podłączenie instalacji rurowej i odpływu skroplin,
musi też być oddalone od drzwi i okien.

Instalację rurową można podłączyć do urządzenia na kilka
sposobów (z lewej lub prawej strony, od tyłu urządzenia) przy
użyciu otworów w obudowie (patrz rysunek). Wygnij ostrożnie
rury, dopasowując ich przebieg do otworów w obudowie. W
przypadku podłączenia bocznego i dolnego przytrzymaj dolną
część rury i ustaw ją w żądanym kierunku (patrz rysunek).
Rurkę odprowadzającą skropliny można przymocować taśmą
do rur instalacji wodnej.
Przyłącze rurowe z prawej strony, z prawej strony z
tyłu lub z prawej strony od dołu

min. 30
(odstęp wymagany
do poprawnego
działania urządzenia)

Przepływ powietrza
(wewnątrz
pomieszczenia)

min. 50
Wymagana wolna przestrzeń
(odstęp serwisowy)

Przyłącze rurowe z
prawej strony z boku

min. 50
(odstęp
serwisowy)

Zdejmij pokrywkę przyłącza
rurowego dla podłączenia z
prawej strony

Przyłącze rurowe z
prawej strony z tyłu

Przyłącze rurowe z
prawej strony od spodu Przymocuj rurkę
odprowadzenia skroplin
Zdejmij pokrywkę przyłącza
do rury z czynnikiem
rurowego dla podłączenia z
chłodniczym za pomocą
prawej strony od dołu
taśmy izolacyjnej.

Wszystkie wymiary w mm

Odpowietrzanie
Aby zapobiec uszkodzeniu pompy, zespołu chłodnicy z
wentylatorem nie należy włączać dopóki chłodnica i wszystkie
wodne przewody rurowe nie zostaną odpowietrzone.

Przyłącze rurowe z lewej strony, z lewej strony z
tyłu lub z lewej strony od dołu
Zdejmij pokrywkę
przyłącza rurowego dla
podłączenia z lewej
strony
Przyłącze rurowe z
lewej strony
Zdejmij pokrywkę przyłącza
rurowego dla podłączenia z
lewej strony od dołu

Odpowietrznik znajdujący się wewnątrz obudowy. W celu
odpowietrzenia układu zdejmij obudowę i podłącz przewód
elastyczny do odpowietrznika.

Przyłącze rurowe z
lewej strony z tyłu
Przyłącze rurowe z
lewej strony od spodu

! PRZESTROGA

Nie dopuść do przedostawania się kropel wody do
skrzynki sterowniczej podczas odpowietrzania.

4
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Płyta montażowa

FWT02/03/04

Wewnątrz
Rura w ścianie
(we własnym zakresie)

Poliski

Otwór wykonany wiertłem stożkowym

Sprawdź, czy ściana ma wytrzymałość wystarczającą do zawieszenia
na niej urządzenia. W razie potrzeby należy wzmocnić ścianę płytami,
belkami lub słupami.
Użyj poziomicy, aby zamontować urządzenie dokładnie poziomo i
zamontuj je za pomocą pięciu (5) wkrętów (model FWT02/03/04) lub
siedmiu (7) wkrętów (model FWT05/06).
Jeśli rury przy podłączeniu tylnym mają przechodzić przez ścianę,
wywierć otwór o średnicy 65 mm za pomocą wiertła stożkowego, z
lekkim nachyleniem w kierunku ściany zewnętrznej (patrz rysunek).

Na zewnątrz
Uszczelnienie

Ø 65
Pokrywa otworu w ścianie
(we własnym zakresie)

Płyta montażowa

Rura w ścianie
(we własnym zakresie)

Zamontuj urządzenie na płycie montażowej.
Zawieś urządzenie na górnej części płyty montażowej (zaczep dwa
haki z tyłu u góry urządzenia wewnętrznego za górną krawędź
płyty montażowej). Sprawdź, czy haki dobrze osiadły na płycie
montażowej próbując przesunąć ją w prawo i w lewo.

Sposób montażu urządzenia wewnętrznego
Zahacz zaczepy ramy dolnej na płycie montażowej.
Wkręt mocujący płytę
montażową

Sposób demontażu urządzenia wewnętrznego
Naciśnij oznaczony obszar (w dolnej części kratki przedniej) aby
zwolnić zaczepy.
Płyta montażowa

FWT05/06
Płyta montażowa

Zacisk
Wkręt mocujący
płytę montażową
Rama dolna
Kratka przednia

Zalecane punkty mocowania płyty
montażowej i wymiary

Zawieś tutaj hak urządzenia wewnętrznego.
W przypadku
wcześniejszego
zdejmowania
izolacji z końcówek
przewodów,
należy powiązać
odpowiednie
przewody taśmą
izolacyjną.

FWT02/03/04
Zalecane punkty mocowania
płyty montażowej
(w sumie 5 punktów)

Użyć taśmy mierniczej w przedstawiony sposób.
Umieścić koniec taśmy w punkcie .

166

Zaznaczenie
(z tyłu)

288

42,2

42,2

184

Otwór przelotowy
przez ścianę
Ø 65mm

Płyta
montażowa
Przewody
połączeniowe

45,9

45,9

Prowadnica przewodów

54,5

153,8

263

51,9

181,7

Położenie rurki
odprowadzenia
skroplin

55,5

800

Wlot wody

Wylot wody

Instalacja rurowa odprowadzenia wody
Rurka odprowadzenia skroplin z urządzenia wewnętrznego
musi być nachylona w dół, aby odprowadzenie działało
prawidłowo. Należy unikać sytuacji sprzyjających wyciekom.

Wszystkie wymiary w mm

Odprowadzenie wody

FWT05/06
Zalecane punkty mocowania płyty montażowej
(w sumie 7 punktów)
190

Gromadzenie
się wody

61

61

173

Wyciek
wody

Wyciek
wody

Wyciek
wody

Koniec rurki
zanurzony
w wodzie

40

40

310

Otwór przelotowy
przez ścianę
Ø 65mm
45

91

Wlot wody

580

45

Wylot wody
1065

219

48

Położenie rurki
odprowadzenia
skroplin

Spust
Prawidłowo

Wszystkie wymiary w mm

Źle

Źle

Źle

5
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Przyłącze wodnej instalacji rurowej
Urządzenie wewnętrzne jest wyposażone w gwintowane przyłącza wlotu i wylotu wody. Na głowicy przyłącza wylotu wody
znajduje się odpowietrznik układu.
Do przełączania lub obejścia obiegu schłodzonej wody niezbędny jest zawór trójdrożny.
Do montażu w miejscu instalacji zaleca się stosowanie rur ze stali czarnej, rur poliuretanowych lub rur miedzianych.
Wszystkie przewody rurowe i połączenia muszą być zaizolowane osłonami poliuretanowymi (typu ARMAFLEX lub odpowiednik),
aby zapobiec kondensacji.
W instalacji nie należy używać zanieczyszczonych lub uszkodzonych przewodów rurowych ani armatury.
W celu zwiększenia wydajności i ułatwienia serwisowania w instalacji niezbędne jest dodatkowe oprzyrządowanie, takie jak
zawór zasuwowy, zawór wyrównawczy, zawór 2-drożny lub 3-drożny, filtr, sitko itp.
Zawór
zasuwowy

Zawór
zasuwowy

Agregat chłodniczy

Zawór
zasuwowy

Zawór 3-drożny

Zawór
zasuwowy

FCU

Zawór
zasuwowy

Zawór 2-drożny

FCU

FCU

Zawór
zasuwowy

Dobre sterowanie

Złe sterowanie

Najgorsze sterowanie

SCHEMAT POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH
WAŻNE : * Niniejsze wartości mają charakter wyłącznie poglądowym należy je sprawdzić i zmodyfikować w zależności od lokalnie
obowiązujących przepisów. Zależą one również od rodzaju instalacji i przekroju przewodników.
** Dopuszczalny zakres napięcia należy sprawdzić na tabliczce znamionowej urządzenia.
Wszystkie styki sieci energetycznej muszą być odłączone z wyłącznikiem wielobiegunowym z przynajmniej 3mm.
Model

FWT02/03/04/05/06

Zakres napięć**

220V – 240V/1faza/50Hz + !

Przekrój przewodu zasilającego*
Liczba żył przewodu

mm

Zalecany bezpiecznik zwłoczny

2

1,5
3

A

2

• Wszystkie przewody muszą być podłączone w sposób
pewny.
• Żaden z przewodów elektrycznych nie może dotykać
przewodów wodnych, ani też stykać się z żadną częścią
ruchomą silnika wentylatora.
• Przewody połączeniowe urządzenia wewnętrznego
muszą być zaciśnięte w zaciskach kablowych, zgodnie z
rysunkiem.
• Kabel zasilania musi być równoważny H07RN-F, co jest
minimalnym wymaganiem, oraz musi być używany w rurce
zabezpieczającej.

Zacisk przewodu
Przewód
połączeniowy

Przewód zasilający

FWT02/03/04/05/06
FCU3
ZAWÓR N1

FCU2
N

L

ZAWÓR N1

3wv

FCU1
N

L

ZAWÓR N1

3wv

N

L

N
T
S
R

3wv

x1

x2

Agregat chłodniczy

x3

3WV Zawór 3-drożny
x1x2x3 Przekaźnik (220-240 V, 10 A)

6
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Poliski

WSKAŹNIKI
Odbiornik sygnału sterowania w podczerwieni
Z chwilą rozpoczęcia transmisji sygnału zdalnego sterowania
w podczerwieni odbiornik sygnału w urządzeniu wewnętrznym
będzie reagował zgodnie z poniższym opisem potwierdzając
odbiór transmisji sygnału.
Zmiana stanu z ON na OFF

1 długi sygnał
dźwiękowy

Zmiana stanu z OFF na ON
Pompa wyłączona/Wymuszenie
włączenia chłodzenia

2 krótkie sygnały
dźwiękowe

Inne

1 krótkie sygnały
dźwiękowe

Odbiornik sygnału sterowania w podczerwieni

Wskaźniki LED chłodnicy/pompy ciepła

Chłodnica/pompa ciepła

Odbiornik sygnału
sterowania w podczerwieni
Chłodzenie/Grzanie
Timer
Stan czuwania

W poniższej tabeli zestawiono wskaźniki LED klimatyzatora
w normalnych warunkach pracy i stany błędów.
Wskaźniki LED znajdują się z prawej strony, w dolnej części
klimatyzatora.

ON/OFF

Wyłącznik ON/OFF

Wskaźniki LED: Praca normalna i stany błędów chłodnicy/pompy ciepła
Wskazanie pracy normalnej/stanu błędu

Działanie

Kod błędu

Tryb chłodzenia

-

-

Tryb grzania

-

-

Timer włączony

-

-

Włączony tryb uśpienia

-

-

Włączony tryb wentylacji

-

-

-

-

CHŁODZENIE/GRZANIE
(ZIELONY/CZERWONY)

Zielony

Czerwony

Włączony tryb osuszania
1 raz

Styk czujnika temperatury powietrza w pomieszczeniu
Brak styku/zwarcie

2 razy

Otwarty/zwarty obwód czujnika chłodnicy wewnętrznej
3 razy

1 raz

6 razy

4 razy

Skontaktuj się z
dostawcą
Skontaktuj się z
dostawcą

Migotanie E1
Migotanie E2

Niedostateczna temperatura wody w instalacji rurowej

-

Migotanie E4

Nieodpowiednia temperatura wody w instalacji rurowej

-

Migotanie E5

Błąd sprzętowy (zwarcie na styku przełącznika taktującego)
Brak sygnału zwrotnego z wentylatora urządzenia
wewnętrznego

ON

ON lub OFF

Skontaktuj się z
dostawcą
Skontaktuj się z
dostawcą

Migotanie E8
Migotanie E9

Migotanie
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PRACA KLIMATYZATORA
Tryb osuszacza

Uwagi dotyczące kąta ustawienia żaluzji i klap

• W przypadku dużej wilgotności powietrza urządzenie może
działać w trybie osuszania. Naciśnij przycisk <MODE> i
wybierz opcję <DRY>.
• Jeśli temperatura pomieszczenia jest o 2°C/3,6°F wyższa
od zadanej, klimatyzator będzie działał w trybie chłodzenia
aż do uzyskania temperatury zadanej z tolerancją 2°C/3,6°F,
następnie przejdzie w tryb osuszania.
• Jeśli temperatura pomieszczenia mieści się w zakresie
2°C/3,6°F różnicy od temperatury zadanej, urządzenie
zacznie pracować od razu w trybie osuszania.
• W trybie osuszania urządzenie będzie pracować z niską
prędkością (LOW).

• W przypadku naciśnięcia przycisku „przycisk SWING”
zakres regulacji klap zależy od trybu pracy. (Patrz
rysunek.)

UWAGA
• Do regulacji kąta klap należy używać wyłącznie pilota
zdalnego sterowania. Próba wymuszonej ręcznej regulacji
klapy podczas pracy obrotowej grozi uszkodzeniem
mechanizmu.
• Zachowaj ostrożność podczas regulacji żaluzji. Wewnątrz
komory wylotu powietrza pracuje z dużą prędkością
wentylator.

Tryb grzania (wyłącznie pompa ciepła)

W trybie COOL (CHŁODZENIE), DRY (OSUSZANIE) i trybie
FAN (WENTYLACJA)

• Gdy urządzenie pracuje w trybie zimnego ciągu, wentylator
wewnętrzny zostanie uruchomiony tylko wtedy, gdy
chłodnica osiągnie żądaną temperaturę.
• W przypadku włączenia trybu wentylacji, wentylator
wewnętrzny będzie stale pracował gdy urządzenie jest
włączone.
• Po osiągnięciu zadanej temperatury wentylator wewnętrzny
będzie działał do momentu, w którym wężownica nie będzie
mogła już wytworzyć więcej dodatkowego ciepła.

Gdy praca mechanizmu
jest zatrzymana
Limit górny 55˚
Limit dolny 75˚

W trybie HEAT (GRZANIE)

Sterowanie przepływem powietrza
Gdy praca mechanizmu
jest zatrzymana

• Aby uzyskać bardziej efektywną cyrkulację powietrza,
można ręcznie wyregulować kratki wylotu powietrza
przestawiając je w lewo lub w prawo.
• W trybie chłodzenia i trybie osuszania nie należy kierować
kratek wylotu powietrza w dół zbyt długo. Dłuższa praca w
ten sposób może spowodować skraplanie się pary wodnej
na kratce wylotu powietrza i w efekcie kapanie wody.

Limit górny 70˚
Limit dolny 110˚

Wydatek wentylatora i znamionowa moc
chłodnicza
• Znamionowa moc chłodnicza jest podana przy wysokiej
(HIGH) prędkości wentylatora.
• Moc chłodnicza jest niższa przy średniej (MEDIUM) i niskiej
(LOW) prędkości wentylatora.

ZAKRES ROBOCZY
Wartości graniczne:
Czynnik grzewczy/chłodniczy : Woda
Temperatura wody : 4-10°C chłodzenie; 35-50°C grzanie
Maksymalna temperatura wody : 16 barów
Temperatura powietrza : (zgodnie z poniższą tabelą)
Tryb chłodzenia
Temperatura

Tryb grzania
Ts °C/°F

Th °C/°F

Minimalna temperatura
wewnątrz pomieszczenia

19,0 / 66,2

14,0 / 57,2

Maksymalna temperatura
wewnątrz pomieszczenia

32,0 / 89,6

23,0 / 73,4

Temperatura

Ts °C/°F

Th °C/°F

Minimalna temperatura
wewnątrz pomieszczenia

15,0 / 59,0

-

Maksymalna temperatura
wewnątrz pomieszczenia

27,0 / 80,6

-

Ts: Temperatura termometru suchego.

Th: Temperatura termometru wilgotnego.

8

IM-WMJW-0312(0)DKdenv_PL.indd 8

4/4/13 4:29:34 PM

1. Otwórz panel przedni.

Poliski

FILTR POWIETRZA
3. Oczyść lub wymień każdy filtr.

• Przytrzymaj panel we wgłębieniu urządzenia głównego
(2 wgłębienia, z prawej i z lewej strony) i unieś go, aż
do oporu.

• Usuwając wodę z filtra nie należy go wyżymać.

4. Załóż filtry na swoje miejsce i zamknij panel
przedni.

Wgłębienie
w urządzeniu
głównym

• Umieść zaciski filtrów w gniazdach panelu przedniego.
Powoli zamknij panel i dociśnij go w trzech punktach. (1
z każdej strony i 1 pośrodku.)
• Filtr powietrza ma kształt symetryczny w kierunku
poziomym.

2. Wyjmij filtry powietrza.
• Popchnij lekko do góry wypust znajdujący się w
środkowej części każdego filtra powietrza, następnie
pociągnij go w dół.

FRONT

OBSŁUGA I KONSERWACJA
Element serwisowany

Procedury konserwacji

Filtr powietrza z
pomieszczenia

1. Usunąć wszelki kurz przyczepiony do filtra za pomocą odkurzacza lub przemyć w letniej
wodzie (poniżej 40°C/104°F) z neutralnym detergentem.
2. Przed ponownym umieszczeniem filtra w urządzeniu należy go dokładnie wypłukać i
wysuszyć.
3. Do czyszczenia filtra nie używać benzyny, substancji lotnych lub środków chemicznych.

Urządzenie
wewnętrzne

1. Wyczyść wszelki kurz lub pył z kratki lub panelu przecierając je miękką szmatką namoczoną
w letniej wodzie (poniżej 40°C/104°F) z neutralnym detergentem.
2. Do czyszczenia urządzenia wewnętrznego nie używać benzyny, substancji lotnych lub
środków chemicznych.

1. Otwórz panel przedni.

Wgłębienie
w urządzeniu
głównym

• Przytrzymaj panel we wgłębieniu urządzenia głównego
(2 wgłębienia, z prawej i z lewej strony) i unieś go, aż
do oporu.

2. Zdejmij panel przedni.
• Podczas dalszego podnoszenia panelu przesuń go w
prawo i pociągnij go do przodu. Lewy wał obrotowy
został odłączony. Przesuń prawy wał obrotowy w lewo i
pociągnij go do przodu, aby go wyjąć.
Wał obrotowy

3. Załóż panel przedni.
• Wyrównaj prawy i lewy wał obrotowy panelu przedniego
z rowkami i wciśnij je do oporu.
• Delikatnie zamknij panel przedni. (Dociśnij panel z
obydwu końców i na środku.)

! PRZESTROGA
• Nie należy dotykać elementów metalowych urządzenia wewnętrznego. Grozi to zranieniem.
• Podczas demontażu lub montażu panelu przedniego podpieraj go ostrożnie dłonią, aby zapobiec jego
upadkowi.
• Do czyszczenia nie używać gorącej wody o temperaturze przekraczającej 40°C, benzyny ekstrakcyjnej,
etyliny, żadnych innych substancji zawierających oleje eteryczne, cząstki ścierne, szczotek do
szorowania ani żadnych innych twardych przedmiotów.
• Po zakończeniu czyszczenia należy sprawdzić, czy panel jest bezpiecznie zamocowany.
9
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Przygotowanie urządzenia do dłuższej przerwy w użytkowaniu
Uruchom urządzenie na
dwie godziny z podanymi
poniżej nastawami.

Wyjmij wtyczkę przewodu
zasilania z gniazda
sieciowego.
W przypadku korzystania
z niezależnego obwodu
elektrycznego, odetnij
zasilanie tego obwodu.
Wyjmij baterie z pilota
zdalnego sterowania.

Tryb roboczy: chłodzenie
Temperatura : 30°C/86°F

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
W przypadku potrzeby zamówienia części zamiennych należy skontaktować się z autoryzowanym dilerem.
W przypadku zauważenia jakiejkolwiek nieprawidłowości w pracy klimatyzatora należy niezwłocznie
odłączyć zasilanie urządzenia. Sprawdź poniższe stany błędów i przyczyny, dla których podano wskazówki
ich usunięcia.
Usterka

Przyczyny / Działanie

1. Klimatyzator nie działa.

–
–
–
–

Awaria zasilania, bezpiecznik do wymiany.
Odłączona wtyczka zasilania.
Nieprawidłowo ustalony timer opóźnienia.
W przypadku utrzymywania się problemu po
sprawdzeniu wszystkich wymienionych elementów,
skontaktuj się z instalatorem klimatyzatora.

2. Zbyt słaby przepływ powietrza.

–
–
–
–

Zabrudzony filtr powietrza.
Otwarte drzwi lub okna.
Zatkane otwory poboru i wyrzutu powietrza.
Regulowana temperatura nie jest wystarczająco
wysoka.

3. Wylatujące powietrze ma nieprzyjemny zapach.

– Nieprzyjemne zapachy mogą pochodzić papierosów,
cząstek stałych zawartych w dymie, perfumach itp,
które mogą osiąść na wężownicy.

4. Skraplanie się pary wodnej na kratce przedniej
urządzenia wewnętrznego.

– Powodowane jest wilgotnością powietrza po dłuższym
czasie działania urządzenia.
– Ustawiona temperatura jest zbyt niska, zwiększ
nastawę temperatury i uruchom urządzenie z wysoką
prędkością wentylatora.

5. Z klimatyzatora wypływa woda.

– Wyłącz urządzenie i skontaktuj się z dostawcą.

Jeżeli usterki utrzymują się, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem lub pracownikiem
serwisu.
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• W przypadku gdy występuje niezgodność interpretacji tej instrukcji oraz tłumaczenia w jakimkolwiek języku,
obowiązuje wersja angielska.
• Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i projektu tutaj zawartego w dowolnej chwili bez
uprzedniego powiadomienia.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende,
Belgium
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