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Ważne informacje dotyczące używanego czynnika 
chłodniczego

Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane objęte
uzgodnieniami Protokołu z Kioto.

Rodzaj czynnika chłodniczego: R410A

Wskaźnik GWP(1): 1975

(1) GWP = wskaźnik odzwierciedlający potencjał tworzenia efektu
cieplarnianego

W zależności od obowiązujących przepisów UE lub lokalnych może
być konieczne przeprowadzanie okresowych kontroli pod kątem
szczelności. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się
z lokalnym dealerem.

Uwagi na temat bezpieczeństwa

W celu uniknięcia błędów w obsłudze, przed rozpoczęciem
korzystania z klimatyzatora zalecane jest zapoznanie się z tą
instrukcją obsługi.

■ Ten klimatyzator należy do kategorii "produktów nie będących
urządzeniami ogólnodostępnymi". Urządzenie należy instalować
na wysokości minimum 2,5 m.

■ Uwagi podane tutaj zaklasyfikowano do dwu kategorii.
Obie kategorie uwag zawierają ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa. Należy dopilnować ich przestrzegania.

Po przeczytaniu instrukcję obsługi należy przechowywać w łatwo-
dostępnym miejscu, aby było możliwe korzystanie z niej w razie
potrzeby. Jeśli urządzenie zostanie przekazane nowemu
użytkownikowi, należy przekazać również instrukcję obsługi.

Nazwy części (Patrz rysunek 1)
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Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup
klimatyzatora firmy Daikin. Prosimy o dokładne zapoznanie
się z niniejszą instrukcją obsługi przed przystąpieniem do
eksploatacji klimatyzatora. Instrukcja zawiera informacje na
temat prawidłowego korzystania z urządzenia i może być
pomocna w przypadku wystąpienia problemów. Ta
instrukcja dotyczy wyłącznie urządzenia wewnętrznego.
Należy korzystać również z instrukcji obsługi urządzenia
zewnętrznego. Po przeczytaniu instrukcję należy
zachować, tak aby było można do niej sięgnąć
w przyszłości.

Niezastosowanie się do OSTRZEŻEŃ z dużym
prawdopodobieństwem spowoduje tragiczne w skutkach
konsekwencje, w tym poważne (nawet śmiertelne) urazy.

Niezastosowanie się do PRZESTRÓG może w niektórych
sytuacjach spowodować obrażenia lub uszkodzenie
urządzeń.

OSTRZEŻENIE

Nie wolno zezwalać dzieciom na wspinanie się na
urządzenie zewnętrzne; nie należy też kłaść na nim innych
przedmiotów.

Upadek lub ześlizgnięcie może skutkować obrażeniami.

PRZESTROGA

■ Nie umieszczać obiektów w bezpośrednim
sąsiedztwie urządzenia zewnętrznego i nie
dopuszczać, aby liście i inne zanieczyszczenia
gromadziły się wokół urządzenia.
Liście stanowią schronienie dla małych zwierząt,
które mogą wejść do urządzenia. Po wejściu do
urządzenia w wyniku kontaktu zwierząt z częściami
elektrycznymi może dojść do uszkodzeń, powstania
dymu lub pożaru.

■ Nie należy blokować wlotów ani wylotów powietrza.
Utrudniony przepływ powietrza może być przyczyną
niedostatecznej wydajności lub innych problemów.

1 Wylot powietrza (nie należy do wyposażenia)

2 Kanał powietrza wydmuchiwanego (nie należy do wyposażenia)

3 Przewód na skropliny

4 Przewody rurowe łączące

5 Przewody transmisyjne

6 Pilot zdalnego sterowania (akcesoria)

7 Urządzenie do spustu skroplin (wbudowane). Umożliwia pozbycie 
się z wnętrza wilgoci powstałej w procesie chłodzenia powietrza.

8 Linia zasilania

9 Przewód uziemiający. Przewód przewodzący prąd elektryczny 
z urządzenia wewnętrznego do ziemi, zapobiegający porażeniom 
elektrycznym i pożarom.

10 Filtr powietrza (w komorze filtra) (wyposażenie opcjonalne)

11 Komora filtra na ssaniu (wyposażenie opcjonalne)

12 Kanał ssawny (nie należy do wyposażenia)

13 Tabliczka znamionowa urządzenia. Na tabliczce znamionowej 
nadrukowane są nazwa i dane techniczne urządzenia.

14 Kratka ssąca (nie należy do wyposażenia)

OSTRZEŻENIE

■ Czynności konserwacyjne może wykonywać tylko
wykwalifikowany technik serwisu.

■ Na czas wykonywania czynności przy złączach
wszystkie obwody zasilania muszą być odłączone.

■ Nie należy używać materiałów palnych (np. lakierów
do włosów ani środków owadobójczych) w pobliżu
produktu.
Nie czyścić produktu rozpuszczalnikami organicznymi
takimi jak rozpuszczalniki do farb.
Korzystanie z rozpuszczalników organicznych może
powodować uszkodzenie produktu, porażenie
prądem elektrycznym lub pożar.

■ Instalacja elementów opcjonalnych może być wyko-
nywana wyłącznie przez osobę wykwalifikowaną.
Należy stosować wyłącznie części opcjonalne
wymienione w instrukcji. Nieprawidłowa instalacja
może spowodować wycieki wody, porażenie prądem
elektrycznym lub pożar.
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Jak czyścić filtr powietrza

Wyczyść filtr powietrza, gdy na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik

" " (pora wyczyścić filtr powietrza) (filtr powietrza należy do
akcesoriów opcjonalnych).

■ Ten komunikat jest wyświetlany, jeśli urządzenie działało przez
pewien określony czas.

■ Filtr powietrza należy zawsze czyścić przed rozpoczęciem oraz
na zakończenie sezonu.
Kurz i zabrudzenia w filtrze powietrza obniżają strumień
powietrza, co prowadzi do redukcji wydajności urządzenia.

■ W przypadku eksploatacji urządzenia w środowisku o wyższym
poziomie zanieczyszczeń filtr powietrza należy czyścić częściej.

1 Naciśnij PRZYCISK ZEROWANIA WSKAŹNIKA FILTRU na
pilocie po wyczyszczeniu i założeniu filtra.

Wskaźnik " " (PORA WYCZYŚCIĆ FILTR POWIETRZA)
zniknie.
(Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi
urządzenia zewnętrznego.)

Jak czyścić panel wylotu powietrza i panele zewnętrzne

■ Do czyszczenia należy używać miękkiej ściereczki.

■ W przypadku trudności z usunięciem plam, należy użyć wody
lub obojętnego detergentu.

Notatki
PRZESTROGA

■ Aby wyczyścić klimatyzator, należy zatrzymać pracę i
wyłączyć urządzenie wyłącznikiem głównym.
W przeciwnym przypadku może dojść do porażenia
prądem elektrycznym i obrażeń.

■ Klimatyzatora nie należy myć wodą.
Może to spowodować porażenie prądem
elektrycznym.

■ W przypadku konieczności przeprowadzenia czysz-
czenia wnętrza klimatyzatora należy skontaktować się
z dealerem.
Nieprawidłowo przeprowadzone czyszczenie może
być przyczyną uszkodzenia części z tworzyw
sztucznych, wycieku wody albo porażenia prądem
elektrycznym.

■ Podczas czyszczenia i przeglądów filtru powietrza
należy postępować ze szczególną ostrożnością.
Konieczna jest praca na wysokościach, wymagająca
zachowania najwyższej ostrożności.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że niestabilne
rusztowanie może być przyczyną upadku i
odniesienia obrażeń.

UWAGA ■ Filtru nie należy demontować bez potrzeby.
Częste wyjmowanie i zakładanie może
spowodować jego uszkodzenie.

■ Nie należy wkładać do otworu zasysania
powietrza obiektów innych niż odpowiedni
filtr powietrza (np. ręczników papierowych).
Może to powodować obniżenie wydajności i
szronienie lub wycieki wody.

PRZESTROGA

■ Nie należy używać benzyny, benzenu,
rozcieńczalnika, proszków ściernych, ani płynnych
środków owadobójczych.

■ Nie wolno dopuścić do zamknięcia urządzenia
wewnętrznego. Może to spowodować porażenie
prądem elektrycznym lub pożar.

■ Nie należy myć klimatyzatora gorącą wodą o
temperaturze wyższej, niż 50°C, ponieważ może to
spowodować przebarwienia i/lub jego deformację.
Instrukcja obsługi
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