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Specyfikacja

LWM1860QFG LWN2260QFG

1Æ, 220-240V, 50Hz

18,000 21,000

2,310 2,730

10.1 12.5

1180 880

 27(DB) 19(WB)

 35(DB) 24(WB)

2/3

130/59

26 x 1627 9/32 x 26 /16 26 x 1627 5/32 x 30 /16

 (mm)

MODEL

POZYCJA

Zasilanie energi¹

Ch³odzenie

Pr¹d wejœciowy

Pr¹d roboczy

£adunek czynnika 
ch³odniczego (R-410 A)

Temperatura 
robocza

Parownik

Skraplacz

Wentylator wewnêtrzny

Wentylator zewnêtrzny

Prêdkoœæ wentylatora; 
wentylator/ch³odzenie

Silnik wentylatora

Sterowanie prac¹

Sterowanie temperatur¹ 
pomieszczenia

Sterowanie kierunkiem 
powietrza

Konstrukcja

Ochraniacz

Przewód elektryczny

System drena¿owy

 (funty/kg)

 (szer x wys x g³êb) 

Waga netto

Wymiary zewnêtrzne (cale)

Sprê¿arka

Silnik wentylatora

pilot bezprzewodowy

6 biegunów

dmuchawa

termistor

pionowa ¿aluzja (prawo i lewo)                                          

pozioma ¿aluzja (góra i dó³)

1,5 m (3 przewodowy z uziemieniem)                                 

wtyczka (typ ³¹czeniowy z przewodem)

miska drena¿owa lub rozprysk pierœcieniem wahad³owym

Typ œmig³owy z pierœcieniem wahad³owym

ochrona przed przeci¹¿eniem

ochronnik termiczny wewnêtrzny

obudowa wsuwana i wysuwana

(Btu/h)

(W)

(A)

(g)

(°C)

(°C)

Wewn¹trz

Zewn¹trz

dwu-rzêdowy 15 stopowy trój-rzêdowy 15 stopowy

2 - rzêdowy 19 stopowy, typ zginany

660 x 428 x 770

148/ 67

660 x 428 x 675
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Uk³ad sterowania

· Wentylacja

Dla uzyskania optymalnego ch³odzenia dŸwignia 

wentylacji musi byæ w po³o¿eniu ZAMKNIÊTE. 

Kiedy w pokoju potrzeba œwie¿ego powietrza nale¿y 

ustawiæ dŸwigniê w pozycji OTWARTE.

Zostaje otwarta przepustnica a powietrze zostaje 

z pokoju wypuszczone.

PRZYCISK ZASILANIA  

Naciœniêcie tego przycisku rozpoczyna pracê klimatyzatora, a ponowne jego 

naciœniêcie j¹ koñczy 

PRZYCISK WYBORU TRYBU PRACY KLIMATYZATORA  
Wybranie ch³odzenia, nawiewu lub osuszania za pomoc¹ przycisku  
(tryb osuszania nie we wszystkich modelach)  

PRZYCISKI ON/OFF TIMERA  

U¿ywane do ustawienia czasu rozpoczêcia i zakoñczenia pracy  

PRZYCISK WYBORU PRÊDKOŒCI WENTYLATORA  

S³u¿y do wybrania prêdkoœci wentylatora: (ma³a, du¿a)  

PRZYCISKI USTAWIANIA TEMPERATURY POMIESZCZENIA  

S³u¿¹ do ustawiania temperatury pomieszczenia w zakresie 16°C do 30°C  

PRZYCISK AUTOMATYCZNEGO WZNOWIENIA PRACY (NIE WE 

WSZYSTKICH MODELACH)  

W przypadku zaniku napiêcia, ustawienie przycisku w po³o¿eniu „ON” spowoduje

uruchomienie urz¹dzenia przy ponownym dostêpie zasilania  

PRZYCISK SWING  

U¿ywany do kontroli przep³uwu powietrza w poziomie w systemie przep³ywu powietrza swing. 

 

1

2
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4

5

6
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Instrukcja demonta¿u

— Przed przyst¹pieniem do demonta¿u nale¿y wy³¹czyæ prze³¹cznik zasilania oraz od³¹czyæ wtyk z kontaktu

Rysunek1

Rysunek 2

Rysunek 3

CZÊŒCI MECHANICZNE 
  
 Kratownica frontowa  
 
1. Otwórz do góry kratownicê wlotu powietrza oraz  

  kratownicê frontow¹ 
  
  
  

wyjmij filtr powietrza

2. Odkrêæ œrubê przytrzymuj¹c¹

j kratownicê od strony prawej3. Wyci¹gni

4. Wyjmij ca³kowicie kratownicê frontow¹ (patrz rys.1)

5. Zainstaluj ponownie elementy wed³ug procedury 

usuwania 
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 Skrzynka sterowania  
 
1. Zdejmij kratownicê frontow¹ (patrz. Rys. 2.1.1)  

  
 

 
  

 
 

 
  
  
  

 

 

dstawê misy do przodu wówczas bêdzie 2. Œci¹gnij po

mo¿na odkrêciæ 2 œruby, które przymocowuj¹ skrzynkê

sterownicz¹ z prawej strony

3. Odkrêæ 3 œruby przytrzymuj¹ce skrzynkê sterownicz¹ 

(patrz rys.3)

4. Roz³aduj kondensator przez po³o¿enie na jego zaciskach 

 20 kW(koñcówkach) opornik

5. Roz³¹cz 2 przewody znajduj¹ce siê w skrzynce

6. Wyci¹gnij ju¿ ca³kowicie skrzynkê sterownicz¹

7. Ponownie zainstaluj elementy, stosuj¹c siê do wy¿ej 

podanej procedury usuwania (patrz rys.3).

Odnieœ siê do schematu po³¹czeñ na str. 22 niniejszej 

instrukcji oraz znajduj¹cego siê na skrzynce sterowniczej

 
 Szafka  
 
1. Po zdemontowaniu KRATOWNICY FRONTOWEJ  

 
 

  
 

  
 

odkrêæ œruby, które po obu stronach przytrzymywa³y 

kratownicê

2. Wykrêæ dwie œruby transportowe znajduj¹ce siê 

z ty³u szafki (patrz rys.2)

3. Poci¹gnij misê podstawow¹ do siebie



Rysunek 5

Rysunek 6

Rysunek 7

CZÊŒCI DOTYCZ¥CE OPEROWANIA POWIETRZA 
 
Prowadnica powietrza  
 

1.  Usuñ kratownicê frontow¹ (v.2.1.1)  

2.  Usuñ szafkê (v. 2.1.2)  

3.  Odkrêæ 11 œrub przytrzymuj¹cych wi¹zanie  

4.  Usuñ wi¹zanie (patrz rys.4)  

5.  

kieruj¹c siê postêpowaniem przy usuwaniu, 

jak wy¿ej 

 

 
 Dmuchawa  
 

1.  Usuñ prowadnicê  

2.  Odkrêæ 3 œruby które przytrzymuj¹ parownik 

z lewej strony i od góry  

3.  Przesuwaj ostro¿nie parownik bokiem  

4.  Zdejmij ostro¿nie gór¹ hak z krzy¿y przez  

odsuniêcie klamer 

5.  Wyci¹gnij obc¹¿kami zacisk zabezpieczaj¹cy 

dmuchawê 

6.  Przesuñ prowadnicê powietrza do ty³u oraz 

wyci¹gnij jaz podstawowej misy  

7.  Ponownie zainstaluj poszczególne elementy, 

kieruj¹c siê postêpowaniem przy usuwaniu,  

jak wy¿ej  

 

 
 Wentylator  

 

1.  Usuñ szafkê (v.2.1.2)  

2.  Usuñ wi¹zanie (v.2.2.1)  

3.  Wykrêæ 5 œrub przytrzymuj¹ce skraplacz  

4.  Przesuñ ostro¿nie w bok skraplacz  

5.  Wyjmij zacisk zabezpieczaj¹cy wentylator  

6.  Usuñ wentylator (rys 7.)  

7.   Ponownie zainstaluj elementy wed³ug w/w  

procedury 

 
 

 Tarcza wzmacniaj¹ca   
 

1.  Usuñ wentyla tor (v. 2.2.3)  

2.  Wykrêæ 2 œruby przytrzymuj¹c¹ tarczê  

3.  Usuñ tarczê (patrz rys.8)  

4.  Ponownie zainstaluj elementy wed³ug w/w  

procedury 
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Rysunek 4

Ponownie zainstaluj poszczególne elementy,  



Figure 8

Rysunek 9

Rysunek 10

 CZÊŒCI ELEKTRYCZNE   
   
 Silnik  
 

1.  Usuñ szafkê (v. 2.1.2)   

2.  Wyjmij wszystkie przewody z ochraniacza  

przeci¹¿enia (v. 2.1.3)  

3.  Zdejmij pokrywê (2.2.2)  

1.  Zdejmij dmuchawê  

2.  Odkrêæ 4 œruby, które przytrzymuj¹ silnik  

(patrz rys. 9) 

3.  Zdejmij wentylator  

4.  Ponownie zainstaluj elementy wed³ug  

w/w procedury 

 
 
 
 
 Sprê¿arka  
  

1.  Usuñ szafkê (v. 2.1.2)  

2.  Opró¿nij uk³ad ch³odzenia, stosuj¹c System

Odzysku Freonu. Jeœli nie ma zaworu dla celu        

przy³¹czenia systemu odzysku, nale¿y zawór 

taki zamontowaæ (taki, jak np. WATCO A - 1) 

przed czynnoœci¹ odpowietrzenia freonu.  

Po zakoñczeniu serwisowania systemu nale¿y 

pozostawiæ zawór w danym miejscu.  

3.  Usuñ element ochronny przed przeci¹¿eniem

4.  Po ca³kowitym opró¿nieniu urz¹dzeniu odlutuj  

zasysanie oraz roz³aduj rury przy, po³¹czeniach  

ze sprê¿ark¹  

5.  Zdejmij 3 nakrêtki oraz 3 podk³adki; które  

przytrzymuj¹ sprê¿arkê  

6.  U suñ sprê¿arkê (patrz rys. 10)   

7.  Zainstaluj z powrotem elementy sk³adowe zgodnie  

z procedur¹ usuwania, jw.   
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Rysunek 12

Rysunek 11

Rysunek 13

 Kondensator  
 
1. Zdejmij skrzynkê sterowania (v. 2.1.3) 

2. Usuñ pokrêt³a i œrubê mocuj¹c¹ pulpit  

       sterowniczy do skrzynki sterowniczej
 

3.
 

Wykrêæ œrubê znajduj¹c¹ siê po œrodku
 

4.
 

Otwórz spód skrzynki sterowniczej
 

5.

 

Wykrêæ œrubê oraz klamrê przytrzymuj¹c¹ 

 

      kondensator

 

6.

 

Od³¹cz wszystkie przewody koñcówek

 

kondensatora    

 

7.

 

Zainstaluj z powrotem elementy sk³adowe 

 

       zgodnie z procedur¹ usuwania, jw.

 
 

Przewód elektryczny zasilaj¹cy

 

 
1. Usuñ skrzynkê sterownicz¹ 

2. Otwórz skrzynkê sterownicz¹ 

3.
 

Od³¹cz od skrzynki œrubê uziemienia
 

4.
 

Od³¹cz 2 gniazdka
 

5. Odkrêæ œrubê przytrzymuj¹cy zacisk przewodu 
(patrz. rys. 12) 

6. Zdejmij przewód elektryczny 

7.
 

Zainstaluj z powrotem elementy sk³adowe zgodnie 
 

z procedura usuwania, jw. (zastosuj tylko jeden otwór  
wykonany dla potrzeb uziemienia) 

8. W przypadku, kiedy przewód elektryczny tego  

urz¹dzenia jest uszkodzony nale¿y go wymieniæ 

 
na przewód specjalny. (Przewód specjalny to 

 
przewód charakteryzuj¹cy siê tymi samymi 

 

w³aœciwoœciami co przewód oryginalny)

 
 

  £¹cznik obrotowy
  

1. Usuñ skrzynkê sterowania (v. 2.1.3) 

2. Otwórz skrzynkê sterowania  (v. 2;3.3)  

3. Usuñ ³¹cznik obrotowy 

4.
 

Od³¹cz wszystkie przewody od koñcówek ³¹cznika
 

5.
 

Wykrêæ 2 œruby przytrzymuj¹ce ³¹cznik obrotowy 
 

(patrz rys.13) 

6.  Zainstaluj ponownie wszystkie elementy sk³adowe  

wed³ug jw. 
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Obieg ch³odzenia

Rysunek 14

Rysunek 15

OSTRZE¯ENIE

 
 

Jednostka jest ³adowana czynnikiem R-410A, proszê zwróciæ uwagê by nie ³adowaæ czynnika R-22

 
 

 

   
 Skraplacz  
   

1.  Usuñ szafkê (v. 2.1.2)   

6.

 

Usuñ prowadnicê powietrza oraz dmuchawê  2.  

Wykrêæ 6 œrub przytrzymuj¹cych skraplacz   3.  

Po ca³kowitym opró¿nieniu czynnika  

ch³odniczego odlutuj rurê ³¹cz¹c¹ przy 
z³¹czkach skraplacza

  

   

5.  Wyjmij skraplacz   

4.  

Ponownie zainstaluj czêœci sk³adowe wed³ug  

procedury jw. (patrz rys. 14 )  

   
 Parownik   
 

1.  Usuñ szafkê (v. 2.1.2)  

2.  Usuñ prowadnice powietrza oraz dmuchawê  

3.  Opró¿nij ca³kowicie czynnik ch³odniczy  

4.  Wykrêæ 3 œruby podtrzymuj¹ce parownik  

z lewej strony i z góry  

5.  Przesuwaj parownik ostro¿nie bokiem, odlutuj 

rurê ³¹cz¹c¹ przy z³¹czkach parownika 

6.  Wyjmij parownik  

7.  Ponownie zainstaluj czêœci sk³adowe wed³ug  

procedury jw. (patrz rys. 15)  

 
 Kapilara  
 

1.  Usuñ szafkê (v.2.1.2)  

2.  Usuñ prowadnice powietrza  

3.  Po ca³kowitym opró¿nieniu czynnika ch³odniczego  

odlutuj rurê ³¹cz¹c¹ przy z³¹czkach kapilary 

4.  Wyjmij kapilarê  

Ponownie zainstaluj czêœci sk³adowe wed³ug 
procedury jw.

 

5.
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1.   Przy dokonywaniu wymiany nale¿y pamiêtaæ 

 

o ca³kowitym opró¿nieniu uk³adu czynnika  

ch³odniczego przy korzystaniu z Systemu  

Odzysku Freonu. Jeœli nie ma zaworu dla celu 

 

przy³¹czenia systemu odzysku nale¿y zawór taki 

 

zamontowaæ (taki, jak np. WATCO A - 1) przed 

czynnoœci¹ usuwania freonu. Po zakoñczeniu  

serwisowania systemu nale¿y pozostawiæ zawór 

w danym miejscu. 

2.   Po ca³kowitym opró¿nieniu wyjmij dan¹ czêœæ  

oraz odlutuj rury 

3.  Przylutuj zawory serwisowe do portów rur, 

 

pozostawiaj¹c zawory w stanie otwartym  

4.   Opró¿niaj, nastêpuj¹co:  

1)  pod³¹cz pompê pró¿niow¹, jak pokazano  

na rysunku 16A 

2)  uruchom pompê pró¿niow¹ ot otwieraj¹c  

powoli zawory A i B dwoma pe³nymi obrotami 

 

w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 

 

zegara oraz pozostaw zawory w stanie otwartym. 

Pompa pró¿niowa ci¹gnie teraz przez zawory A 

 

i B do zaworu C dziêki rurze rozga³êŸnej oraz 

 

ca³ego systemu. 

UWAGA 

 

 

 

 UWAGA  

O ile u¿ywa siê sprzêtu wysoko pró¿niowego

 

 nale¿y na parê minut zamkn¹æ zawory A i B,  

 a nastêpnie zwolna otwieraæ na dwa obroty 

 w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 

 zegara. W ten sposób zapobiega siê, aby olej 

 siê spieni³ i by³ wci¹gany do pompy pró¿niowej.

 

 

 

 

 

3.  Pompa pró¿niowa powinna dzia³aæ przez  

20 do 30 minut a¿ osi¹gnie siê 600 mikronów  

pró¿ni. Zamknij zawory A i B oraz obserwuj  

przez parê minut manometr. Wzrost ciœnienia  

wskazuje na mo¿liwy przeciek  lub na wilgoæ  

pozosta³¹ w uk³adzie. Przy zamkniêtych zaworach 

A i B zatrzymaj pompê pró¿niow¹. 

 

 

4.  Wyci¹gnij z pompy w¹¿ oraz umieœæ go w butli  

za³adowczej: Patrz rys. 16 B. Otwórz zawór C.  

Opró¿nij przewód przy po³¹czeniu rozga³êŸnym:  

5.  System jest teraz gotów do koñcowego ³adowania. 

 Czynnoœci ³adowania nale¿y wykonaæ w sposób  

nastêpuj¹cy: 

35°C(95°F)
9.2~9.7 kgf/cm2.G

(130.9~138.0 lbf/in2.G)

Temperatura 
zewnêtrzna

Ciœnienie po niskiej stronie

1.  systemy cykli ch³odzenia s¹ ³adowane  

      od strony wysokiej. O ile ca³y ³adunek nie mo¿e  

      siê zmieœciæ po tej stronie ró¿nica zostanie  

      doprowadzona do przewodu ssania poprzez  

      zawór kontrolny, który zosta³ zainstalowany  

 Z chwil¹ otwarcia systemu    

2.  pod³¹cz butlê jak pokazuje rysunek 16 B,  

Przy otwartym zaworze C roz³aduj w¹¿ przy  

z³¹czu rury rozga³êŸnej 

3.  otwórz zawór A celem umo¿liwienia wejœcia  

³adunku do uk³adu. Zawór B pozostaje nadal  

zamkniêty 

4.  jeœli wymagane jest wiêksze ³adowanie  

strona wysoka nie pobierze. Zamknij zawór A  

5.  przy pe³nej pracy urz¹dzenia otwórz  

zawór B oraz dodaj ró¿nicê ³adunku  

1.  nie dodawaj ciek³ego czynnika  

ch³odniczego do strony niskiej (dolnej)  

2.  obserwuj manometr po stronie niskiej ,  

pozwól aby ciœnienie podnios³o 

Uwaga: Jeœli aktualne ciœnienie jest wy¿sze ni¿  

wskazywane, system jest prawdopodobnie  

nadmiernie na³adowany i ³adunek powinien  

byæ usuniêty.  

Jeœli aktualne ciœnienie jest ni¿sze od wskazywanego,  

system jest prawdopodobnie za ma³o na³adowany  

i ³adunek powinien byæ uzupe³niony.  

 

 c) zakrêæ zawór B i pozwól, aby ciœnienie opada³o  

d) powtarzaj kroki b i c dopóki ca³a ró¿nica ³adunku  

nie znajdzie siê w uk³adzie  

6) o ile urz¹dzenie pracuje teraz prawid³owo zaciœnij  

zaciskiem rurê. U¿ywaj¹c przyrz¹du do ciêcia rur  

odetnij rurê o oko³o dwa cale. Zalutuj rurê:  

   Wy³¹cz urz¹dzenie, odczekaj chwilê a¿ siê uspokoi   

i potem skontroluj czyprzy miejscach zaciœniêtych 
nie wystêpuje przeciek.

 

Nie u¿ywaæ istniej¹cego ³adunku czynnika  
w postaci R-22. Koniecznie zastosowaæ nowy  
³adunek czynnika R-410A. Ciœnienie R-410 A  
jest 1,6 wiêksze ni¿ w R-22.  W ten sposób  
wysokie ciœnienie po stronie przyrz¹du  
pomiarowego ³adunku czynnika powinno  
byæ w skali rzêdu 50 kg/cm .

2 
 

Wymiana czynnika
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Wymagany sprzêt: pompa pró¿niowa, butla z gazem, manometr rozga³êŸny, zestaw 

do lutowania, narzêdzie do œciskania umo¿liwiaj¹ce wykonanie uszczelnienia 

odpornego na parê, przecinak do rur, narzêdzia podrêczne dla wyjêcia elementów 

sk³adowych, zawór serwisowy.  

Rysunek 16A - Wci¹ganie podciœnieniowe Rysunek 16B - £adowanie

11

Rysunek 16



Poradnik wykrywania usterek

Wymiary zewnêtrzne

Uk³ad rur

Rysunek 17

Poni¿ej przedstawiony jest krótki opis najwa¿niejszych czêœci sk³adowych oraz ich funkcji w tak nazywanym 

systemie ch³odzenia. Nale¿y odnieœæ siê do rysunku przedstawionego poni¿ej, w celu przeœledzenia cyklu 

ch³odzenia oraz przep³ywu czynnika ch³odniczego w cyklu ch³odzenia.

12

Osuszacz



 

Ogólnie mówi¹c, ewentualne k³opoty mo¿na podci¹gn¹æ pod dwie przyczyny. Pierwsza okreœlona], jako 
usterka startowa wynika zwady urz¹dzenia elektrycznego, a druga to nieskutecznoœæ pracy klimatyzatora 
spowodowana przez wadê w obwodzie ch³odniczym oraz niew³aœciwe u¿ytkowanie.  

 

Nieskutecznoœæ ch³odzenia lub ogrzewania

Sprawdziæ zewnêtrzn¹ cewkê 

(wymiennika ciep³a) 

oraz pracê wentylatora

Sprawdziæ obieg powietrza 

ch³odzenia (ogrzewania)

Sprawdziæ zwiêkszenie 

obci¹¿enia w trybie ch³odzenia

Nieoczekiwane resztki

Sprawdziæ ulatnianie gazu
Brudna cewka wewnêtrzna

Napraw przeciek gazu
Dodane obci¹¿enie cieplne

Niew³aœciwa praca 
wentylatora

Zatkany filtr powietrza Wymiana urz¹dzenia, 

jeœli nie da siê naprawiæ

SprawdŸ wewnêtrzne 
ciœnienie gazu|

Regulacja ³adunku 

czynnika ch³odniczego

Zator przy wylocie powietrza

Przeciwdzia³ania 
na rzecz ww. usterek

Zatrzymanie automatycznej
funkcji powietrza swing

Usuñ zator w obwodzie 

ch³odzenia

SprawdŸ zatkanie 

w obiegu ch³odzenia

Zadawalaj¹cy przebieg pracy 

przy ró¿nicy temperatury 

powietrza wlotu i wylotu 

CH£ODZENIE: 7 10°C 

Niew³aœciwa praca sprê¿arki

Wymiana sprê¿arki
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Urz¹dzenie nie daje 
siê w ogóle uruchomiæ

SprawdŸ Ÿród³o zasilania

SprawdŸ ustawienie 
prze³¹cznika sterowania

SprawdŸ bezpiecznik 
oraz w³¹cznik automatyczny

Ulatnianie gazu na zbiorniku 
termometru termostatu

SprawdŸ prze³¹cznik 
sterowania

Tylko wentylator 

nie daje siê uruchomiæ

Nieprawid³owe okablowanie

Uszkodzenie kondensatora 
silnika wentylatora

Nieprawid³owa odpornoœæ 
silnika (w    ) 

Nieprawid³owa izolacja 
silnika (w    )

Wymieñ silnik wentylatora

Normalny, ale nie zapala

Wymiana sprê¿arki 
(blokowanie wirnika, metal)

Nieprawid³owe 
ustawienie termostatu

Obluzowane 
po³¹czenie koñcówek

Nieprawid³owe 
okablowanie

Tylko sprê¿arka 
nie daje siê uruchomiæ

Spadek napiêcia mocy

Uszkodzenie 
kondensatora sprê¿arki

SprawdŸ kondensator

Wymieñ

Nieprawid³owa 
opornoœæ silnika

Nieprawid³owa 
izolacja silnika

Wymiana sprê¿arki 
(uszkodzony silnik)
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Prawdopodobna usterka 1 Urz¹dzenie nie funkcjonuje

• Check the Fuse.
• Check the wiring diagram.

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIENIE

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK TAK

Czy moc wyjœciowa 
transformatora jest 

AC 220 V?

Czy moc wyjœciowa transformatora 
jest oko³o AC 14 V?

Czy napiêcie wyjœciowe 
IC01D jest DC12 V?

Czy napiêcie wyjœciowe 
IC02D jest DC5 V?

Czy obwód resetowania 
jest w porz¹dku 

(czy n 16  jest 5 V)?

Czy istnieje po³¹czenie 
miêdzy przewodem g³ównym 

a wyœwietlaczem?

Czy napiêcie na nr 20 
jest DC 5 V?

Wymieñ g³ówny przewód PCB ASSY

Czy nast¹pi³o zwarcie?

 SprawdŸ bezpieczniki
 SprawdŸ uk³ad po³¹czeñ

SprawdŸ g³ówny model 
p³ytki drukowanej PCB

Wymieñ transformator

Wymieñ D02D-D05D  

Wymieñ IC01D

Wymieñ IC02D

Wymieñ IC01A, C02A

Wykonaj porz¹dnie 
po³¹czenie

SprawdŸ wzorzec PCB
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•

•

•

•

•
•

•

•

Prawdopodobna usterka 2 Sprê¿arka nie funkcjonuje

Prawdopodobna usterka 3 Sprê¿arka stale funkcjonuje

NIE

NIE

NIE

NIE NIE

TAK

TAK

TAK

TAK TAK

Czy 
nastawiona temperatura 

ni¿sza jest od temperatury 
pokoju 0-0,5°C?

Czy napiêcie nr 10 
od IC01M? 
jest 0 V?

Czy napiêcie 
nr 7 od IC01M? 

jest DC 5V

Czy urz¹dzenie 
ma zw³okê 

3 minutow¹?

Wybierz ustawienie temperatury

SprawdŸ RY-COMP; 

SprawdŸ schemat po³¹czeñ
Wymieñ IC01M Odczekaj 3 minuty

Wymieñ g³ówny 
przewód PCB

Czy 
po³¹czenie przewodu 

RY-COMF jest 
w porz¹dku?

SprawdŸ RT-COMP

Pod³¹cz ponownie 

przewód RY-COMP
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•

•

•

•

Czy napiêcie w baterii 
jest powy¿ej 2 - 3 V?

• SprawdŸ p³ytê PCB.

• SprawdŸ RY-SYNC.

• SprawdŸ po³¹czenie 

  CN-SYNC.

Prawdopodobna usterka 4 Wentylator nie dzia³a

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

Prawdopodobna usterka 5 Nie dzia³a zdalne sterowanie

Czy napiêcie nr 1,2 lub3
od IC01M jest DC 5 V?

Czy napiêcie nr 13,15 lub 16
od IC01M jest DC 0 V?

SprawdŸ RY - High lub RY - Low 
SprawdŸ schemat po³¹czeñ

Wymieñ IC01M

Wymieñ IC01M

Wymieñ bateriê

Wymieñ IC01MCzy napiêcie nr 11 
od IC01M jest 0 V?
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USTERKA PRZYCZYNA DZIA£ANIE

Napiêcie
SprawdŸ napiêcie. Odnieœ siê do ograniczeñ z poprzedniej strony. 
Jeœli napiêcie nie mieœci siê w granicach - zawezwij elektryka

Okablowanie

SprawdŸ pod³¹czenie przewodów. Jeœli s¹ obluzowane napraw lub 
wymieñ koñcówki. Jeœli s¹ od³¹czone sprawdŸ na schemacie po³¹czeñ 
co do ich identyfikacji oraz wymieñ. SprawdŸ umieszczenie przewodów. 
Jeœli nie s¹ zgodne z schematem po³¹czeñ - popraw.

£¹cznik pokrêtny
SprawdŸ pod wzglêdem ci¹g³oœci ñ odnieœ siê do schematu po³¹czeñ. 
Wymieñ ³¹cznik, o ile obwód jest otwarty

Termostat
SprawdŸ pozycjê pokrêt³a. Jeœli nie jest ustawiony na pozycjê   
najch³odniejsz¹ przesuñ je i wznów uruchomienie urz¹dzenia. 
Kontroluj stale termostat. Wymieñ termostat, jeœli obwód otwarty 

Kondensator 
(roz³aduj przed  
serwisowaniem)

SprawdŸ. Wymieñ, jeœli nie jest w granicach ±10 % ustawienia 
fabrycznego. Wymieñ, je œli zwarty, otwarty lub uszkodzony

Sprê¿arka
SprawdŸ pod wzglêdem otwartego obwodu lub uziemienia. 
W razie czego - wymieñ

Przeci¹¿enie
SprawdŸ czy sprê¿arka zainstalowana na zewn¹trz nie jest przeci¹¿ona.  
Wymieñ, jeœli otwarta. (Jeœli temperatura sprê¿arka jest wy soka usuñ 
przeci¹¿enie, poczekaj a¿ siê och³odzi a nastêpnie przetestuj ponownie)

Napiêcie
SprawdŸ napiêcie. Porównaj z wartoœciami granicznymi podanymi na 
poprzedniej stro nie. Jeœli tak nie jest - przywo³aj elektryka

Przeci¹¿enie
SprawdŸ, o ile zainstalowana na zewn¹trz. Wymieñ, jeœli otwarta. 
(Jeœli temperatura sprê¿arka jest wysoka usuñ przeci¹¿enie, poczekaj 
a¿ siê och³odzi a nastêpnie przetestuj ponownie)

Silnik 
wentylatora

Jeœli nie dzia³a nale¿y poszukaæ przyczyny. Jeœli konieczne - wymieñ

Ograniczenie 
przep³ywu 
powietrza 
w skraplaczu

Zdemontuj szafkê. Skontroluj wnêtrze skra placza. Wyczyœæ dok³adnie 
powierzchniê od kurzaczem (nie uszkodŸ ¿eberek) lub szczot k¹. 
Oczyœæ podstawê wnêtrza przed ponow nym montowaniem

¯eberka 
skraplacza 
(uszkodzone)

Jeœli ¿eberka skraplacza s¹ zamkniête na du ¿ej powierzchni cewki 
(zezwoju) nacisk czo ³owy bêdzie siê zwiêksza³ powoduj¹c obieg  
sprê¿arki. Wyprostuj ¿eberka lub wymieñ cewkê

Kondensator Skontroluj

Oprzewodowanie SprawdŸ koñcówki. Jeœli luŸne ñ napraw lub wymieñ

Sprê¿arka nie 
dzia³a, ale dzia³a 
natomiast 
wentylator 
 

Cykle sprê¿arki  
na przeci¹¿eniu 
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USTERKA PRZYCZYNA DZIA£ANIE

Kondensator

Okablowanie

Uk³ad ch³odzenia

Miedziane 
przewody 
rurowe

Przeci¹¿enie 
sprê¿arki

SprawdŸ kondensator

SprawdŸ koñcówki. Jeœli luŸne - napraw lub wymieñ

Skontroluj uk³ad pod wzglêdem ograniczeñ

Niewystarczaj¹ce 
ch³odzenie 
lub grzanie

Filtr powietrza

Przepustnica 
wyci¹gowa

Urz¹dzenie 
poni¿ej 
parametrów

Jeœli nie dzia³a oczyœæ lub wymieñ

Zamknij, jeœli jest otwarta

SprawdŸ czy urz¹dzenie jest o odpowiednich parametrach w stosunku 
do powierzchni ch³odzenia

Nadmierna 
g³oœnoœæ

Dmuchawa 
lub wentylator

Nie dzia³a 
autoamtyczne 
rozprowadzanie 
powietrza 
(swing)

SprawdŸ zestaw œrub lub zacisków. Jeœli s¹ poluzowane lub brakuj¹ce 
popraw i uzpe³nij. Jeœli wentylator lub dmuchawa uderza w prowadnicê 
powietrza uporz¹dkuj czêœci dotycz¹ce ruchu powietrza

Zdemontuj szafkê i starannie uporzadkuj przewody rurowe tak, aby siê 
nie styka³y z szafk¹, sprê¿ark¹, tarcz¹ wzmacniaj¹c¹

Prze³¹cznik 
obrotowy

Sprawdziæ ga³kê do WYSOKIEGO CH£ODZENIA (HIGH COOL) lub 
NISKIEGO CH£ODZENIA (LOW COOL) podczas w³¹czenia 
urz¹dzenia (ON)

Okablowanie

Synchronizacja 
silnika

SprawdŸ koñcówki. Jeœli luŸne- napraw lub wymieñ

SprawdŸ synchronizacjê silnika dla otwartego obwodu



Schematy elektryczne
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Nr Opis 

Przewód elektryczny

Silnik wentylatora

Kondensator

Sprê¿arka

G³ówna p³ytka PWB ASM

Transformator ASM

Wyœwietlacz PWB ASM

Termistor

Bezpiecznik

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Nazwa
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