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GŁÓWNE DANE TECHNICZNE DLA SYSTEMU DWU – RUROWEGO 
KLIMAKONWEKTORÓW KASETONOWYCH,  
 

 
 
Powyższe dane techniczne są ważne dla warunków : 
- maksymalnej prędkości wentylatora 
- urządzeń standardowych bez kanałów 
(A) chłodzenie: temp wody wylot / wlot : 7/120C, temp. wlotu powietrza 270C- termometru mokrego 190C- termometru suchego 
(B) grzanie: wlot wody 700C, wylot 600C, temp wlotu powietrza 200C 
(C) grzanie: wlot wody 500C, przepływ wody jak dla chłodzenia, temp wlotu powietrza 200C 
(D) przepływ powietrza i prędkość wentylatora: wydajności dla filtra czystego  
(E) poziom głośności : mierzony zgodnie z ISO 23741 
(F) dane elektryczne określone dla prędkości maksymalnej 
 
 
 

WSPÓŁCZYNNIKI KOREKCYJNE DLA RÓŻNYCH PRĘDKOŚCI 
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GŁÓWNE DANE TECHNICZNE DLA SYSTEMU CZTERO – RUROWEGO 
KLIMAKONWEKTORÓW KASETONOWYCH,  
 

 
 
Powyższe dane techniczne są ważne dla warunków : 
- maksymalnej prędkości wentylatora 
- urządzeń standardowych bez kanałów 
(A) chłodzenie: temp wody wylot / wlot : 7/120C, temp. wlotu powietrza 270C- termometru mokrego 190C- termometru suchego 
(B) grzanie: wlot wody 700C, wylot 600C, temp wlotu powietrza 200C 
(C) grzanie: wlot wody 500C, przepływ wody jak dla chłodzenia, temp wlotu powietrza 200C 
(D) przepływ powietrza i prędkość wentylatora: wydajności dla filtra czystego  
(E) poziom głośności : mierzony zgodnie z ISO 23741 
(F) dane elektryczne określone dla prędkości maksymalnej 
 
 
 

WSPÓŁCZYNNIKI KOREKCYJNE DLA RÓŻNYCH PRĘDKOŚCI 
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WARUNKI PRACY 
 
Max. temp. wlotu wody : 700C 
Min. temp. wlotu wody : 40C 
Max. ciśnienie pracy : 8 bar 
 
Max. temp wlotu powietrza : 320C 
Min . temp wlotu powietrza 40C 
 
UWAGA ! 
Rozwarstwienie temperaturowe powietrza zwiększa się wraz ze wzrostem temperatury wody zasilającej! 
 

WŁAŚCIWOŚCI OGÓLNE I OPIS KOMPONENTÓW 

 

1. kierownice powietrza 
2. kratka wlotu powietrza z filtrem  
3. kierownice powietrza 
4. diody identyfikujące tryb pracy 
5. zasilanie 
6. tryb nocny 
7. tryb timera (pracy czasowej) 
8. odbiornik sygnału IR z pilota 
9. przycisk EMERGENCY (używany do 

włączenia urządzenia ręcznie, bez 
użycia zdalnego sterowania, 
kolejność uruchamiania 
przedstawiona jest poniżej : 

 
->WYŁ->CHŁODZENIE->GRZANIE-> 

 
OBUDOWA 
Wykonana  z blachy o dużej grubości, galwanizowana, obudowa zawiera 4 zewnętrzne uchwyty umieszczone 
na rogach urządzenia, służące do łatwego zawieszenia urządzenia. Izolacja termiczno – akustyczna: 
okładzina z poliestru. Obudowa jest przystosowana do podłączenia kanału odprowadzenia powietrza do 
sąsiedniego pomieszczenia, kanał o średnicy 150 mm lub kanał o przekroju prostokątnym 350 x 100mm 
(CSV), lub 120 x 80 mm (HCVN). Kanały mogą być umieszczone po dwóch stronach urządzenia. Urządzenie 
jest również przystosowane do podłączenia kanału świeżego powietrza, o średnicy 65 mm, lub kanału 
prostokątnego (CSVN). Prostokątnego o wymiarach 120 x 80mm (HCVN). Wlot dla tego kanału umieszczony 
jest na „ściętym” narożniku urządzenia  
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WYMIENNIK CIEPŁA  
Wymiennik ciepła wykonany jest z rurek miedzianych oraz aluminiowych lameli. Wymiennik posiada łatwo 
dostępne żeńskie przyłącza zasilania i powrotu oraz zawór odpowietrzający znajdujący się w jednym z 
narożników urządzenia. 
 
FILTR POWIETRZA 
Filtr powietrza składa się z plastikowej ramy oraz membrany filtrującej. Filtr jest mocowany w panelu 
urządzenia, w związku z tym łatwo jest go wyjąć i wyczyścić przy pomocy odkurzacza lub bieżącej wody. 
 
SILNIK, WENTYLATOR 
Pojedynczy wentylator odśrodkowy ze statycznie i dynamicznie wyważanym plastikowym wirnikiem. 
Wentylator może pracować z trzema różnymi prędkościami, wykonany jest wg międzynarodowych 
standardów, posiada zabezpieczenie przeciążeniowe i kondensator rozruchowy. Silnik wentylatora jest 
bezpośrednio połączony z wirnikiem. Wentylator jest konstrukcją efektywną i cichą. 
 
PANEL  
Panel urządzenia posiada nowoczesny wygląd w związku z tym urządzenie może być montowane zarówno w 
pomieszczeniach mieszkalnych jak i komercyjnych. Panel jest wykonany w kolorze RAL 9003, z plastiku o 
niewielkim ciężarze ale dużej wytrzymałości. Panel łatwo i szybko można odłączyć od obudowy urządzenia. 4 
kierownice powietrza zapewniają równomierny rozpływ powietrza po całym pomieszczeniu. W środku panelu 
znajduje się kratka wlotu powietrza która może być zdejmowana w celu uzyskania dostępu do wnętrza 
urządzenia bez konieczności zdejmowania całego panelu. 
 
ODPWORWADZENIE KONDENSATU  
System odprowadzenia skroplin składa się z :  
- wewnętrznej plastikowej tacki skroplin odprowadzającej skraplającą się wilgoć na powierzchniach 
wymiennika; 
- zewnętrznej plastikowej tacki skroplin odprowadzającej skraplająca się wilgoć na powierzchniach zaworów i 
podłączeń przewodów. 
Pompka elektryczna, jest integralną części systemu i jest podłączona do tacki zewnętrznej. 
 
STEROWNIK NAŚCIENNY (AKCESORIA) 
Sterownik naścienny wyposażony w przewód o długości 10m. 
 
ZALECENIA DLA INSTALATORA 
 
Przy odbiorze urządzenia sprawdź czy nie jest ono uszkodzone, jakiekolwiek uszkodzenia muszą być 
odnotowane na piśmie. Aby zapewnić poprawną prace klimakonwektora kasetonowego należy zainstalować 
go zgodnie z instrukcją zawartą w tym dokumencie. Wyjęcie już zainstalowanego urządzenie jest trudną i 
wymagającą doświadczenia operacją, jeśli to konieczne należy skontaktować się z dostawcą. Po 
zainstalowaniu urządzenia zapoznaj jego użytkownika z obsługą urządzenia. Należy zostawić użytkownikowi 
tą instrukcję gdyż jest ona integralną częścią urządzenia. Należy zachować szczególną ostrożność podczas 
montażu aby nie zarysować powierzchni urządzenia. 
 
Instalacja urządzenia.  
- przed instalacją należy zapoznać się z tą instrukcją obsługi, 
- urządzenie jest zgodne z dyrektywą niskonapięciowo (EEC/73/23) i elektromagnetyczną (EEC/89/336), 
- instalacja musi być przeprowadzana przez wykwalifikowany personel  
- instalacja musi być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi, lokalnymi przepisami, w szczególności 
należy pamiętać o uziemieniu urządzenia odpowiednim rozmiarowo przewodem elektrycznym, 
- sprawdź czy częstotliwość i napięcie zasilania jest zgodne z danymi podanymi  na tabliczce znamionowej 
urządzenia, oraz możliwość podłączenia dodatkowego obciążenia do istniejącej sieci elektrycznej – biorąc 
pod uwagę urządzenia już podłączone do sieci. 
- upewnij się że zasilający obieg wodny jest zainstalowany zgodnie z normami bezpieczeństwa. 
- jeśli to konieczne użyj izolacji o średnicy wew. 25mm I.D. o odpowiedniej długości do zaizolowania 
przewodu odprowadzenia skroplin, 
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- po zainstalowaniu przeprowadź test pracy urządzenia objaśniając jednocześnie zasadę działania 
użytkownikowi, 
- urządzenie nie może być używane pomieszczeniach do których nie zostało zaprojektowane (pralnie, 
kuchnie itp.), 
 

 UWAGA! 
- należy odłączyć zasilanie elektryczne od urządzenia przed rozpoczęciem serwisowania lub wyjmowania 
jakichkolwiek części wewnętrznych urządzenia , 
- producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym lub zmodyfikowanym 
podłączeniem zasilania elektrycznego lub wodnego, 
- działanie wynikające z nie zapoznania się z niniejszą instrukcją oraz użytkowanie urządzenia w warunkach 
wybiegających poza określone w tej instrukcji spowoduje utratę gwarancji, 
- niezastosowanie się do zaleceń bezpieczeństwa odnośnie instalacji elektrycznych może spowodować 
niebezpieczeństwo pożaru w wyniku zwarcia, 
- nie należy instalować i używać uszkodzonego urządzenia, 
- w przypadku wadliwego działania urządzenia, należy odłączyć zasilanie elektryczne i skontaktować z 
inżynierem serwisu. 
- konserwacja może być przeprowadzana tylko przez wykwalifikowany personel, 
- wszystkie materiały użyte do zapakowania urządzenia są bio – degradowane i nadające się do powtórnego 
użycia, 
- zutylizuj materiały opakunkowe w sposób zgodny z lokalnymi przepisami, 
 
 
ODBIÓR, PRZENOSZENIE I SKŁADOWANIE 
 
Przy odbiorze urządzenia upewnij się że jest ono zgodne z opisem na dokumentach przewozowych. Sprawdź 
stan opakowania i urządzenia. Jakiekolwiek niezgodności w postaci niekompletnego, uszkodzonego, 
niezgodnego z zamówieniem należy odnotować na dokumentach przewozowych. Nigdy nie instaluj 
uszkodzonego urządzenia. Urządzenie może być przechowywane w pomieszczeniach o temp od -200C do 
+550C. Zapakowane urządzenie należy przetransportować jak najbliżej miejsca instalacji. Aby zapobiec 
uszkodzeniu urządzenia części plastikowe (panel przedni) są pakowane oddzielnie. Podnoszenie i instalacja 
urządzenia powinna być przeprowadzona przy pomocy odpowiedniego podnośnika (rys 07). 
 

UWAGA!  
Urządzenie można podnosić za uchwyty umieszczone na jego 
rogach. Nie wolno chwytać za przyłącza hydrauliczne lub 
przyłącze odprowadzenia kondensatu 

RYS. 07 
 
AKCESORIA INSTALACYJNE 
 

1. wzornik kartonowy (kształt urządzenia) 
2. baterie 
3. pilot zdalnego sterownia  
4. dodatkowa tacka skroplin 
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WYBÓR LOKALIAZACJI URZĄDZENIA 
 

ZALECENIA!! 
Urządzenie musi być zainstalowane na solidnym anty wibracyjnym suficie. Nie może występować żadne 
utrudnienie w przepływie powietrza przez urządzenie, powietrze powinno być rozprowadzane po całym 
pomieszczeniu. Nie instaluj urządzenia blisko źródeł ciepła, pary lub gazów łatwopalnych. Zainstaluj 
urządzenie blisko gniazdka elektrycznego lub podłącz zasilanie bezpośredni do jednostki. Nie instaluj 
jednostki w miejscach narażonych na działanie promieni słonecznych. Wybrane miejsce musi zapewnić łatwy 
odpływ skroplin. Okresowo sprawdzaj działanie urządzenia, pozostaw odpowiednią przestrzeń wokół 
jednostki niezbędną do przeprowadzenia konserwacji, wg rys 07. Zainstaluj urządzenie tak zapewnić łatwy 
dostęp do filtra. 
 
INSTALACJA 
Instalowanie kasety 
 
Wybierz miejsce do instalacji urządzenia zachowując wokół urządzenia pustą przestrzeń 100 cm (rys. 7). 
Upewnij się że instalacja nie będzie kolidować z istniejącymi sieciami elektrycznymi. Ustal pozycję i rozmiar 
otworu na urządzenie używając wzornika wykonanego z kartonu (rys. 08). Ustal dokładną pozycje 
urządzenia na suficie używając nadruków na kartonie (rys.09). 

 
Aby przymocować urządzenie do sufitu należy posłużyć się prętami gwintowanymi i odpowiednimi do nich 
nakrętkami, (rys. 10) 
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Użyj poziomicy aby upewnić się że urządzenie zostało zainstalowane poziomo. W pomieszczeniach o dużej 
wilgotności elementy metalowe powinny być zabezpieczone odpowiednią izolacją. 

 
 
Instalowanie panelu  
Po instalacji urządzenia, należy zamontować kratkę wlotu powietrza przy pomocy 4 wkrętów (rys.12). 

UWAGA: ważne jest aby zamontować kratkę w odpowiedniej pozycji aby zapewnić 
poprawne połączenie do urządzenia. 

 
UWAGI: 
- aby zamontować panel należy użyć 4 wkrętów dostarczonych z urządzeniem, nie należy stosować innych 
wkrętów gdyż może to spowodować uszkodzenie tacki skroplin, 
- nie wolno zginać lub zwężać przewodów hydraulicznych urządzenia, 
- nie należy zdejmować zatyczek przewodów aż do momentu podłączania do systemu wodnego, 
- aby zapobiec deformacji panelu nie należy mocno dokręcać wkrętów mocujących 

ZMIANY SYSTEMY RECYLKULACJ 
 
- możliwe do zrealizowania boczne otwory w obudowie pozwalają na doprowadzenie świeżego powietrza do 
urządzenia oraz rozprowadzenie ochłodzonego powietrza do sąsiedniego pomieszczenia. 
- aby wykonać otwory należy wyciąć izolację w wyznaczonych miejscach wzdłuż nacięć wstępnych. 
 
WLOT ŚWIEŻEGO POWIETRZA 
Wyjmij wyciętą cześć izolacji obudowy. Przyłącze musi być wykonane z materiału mogącego pracować w 
temp 60 0C Podłącz kanał powietrza wykonany z poliestru z wzmocnieniem drutem stalowym, lub wykonany 
z aluminium zaizolowany cieplnie (włókno szklane grubości: od 12 do 25 mm). Po zakończeniu izolacji 
powierzchnie które nie są izolowane można pokryć izolacją zabezpieczającą przed wykraplaniem się wilgoci 
(około 6 mm grubości). 
Nie zaizolowanie spowoduje wykraplanie się wilgoci na powierzchni przewodów co może być 
przyczyną awarii za którą producent nie odpowiada. 
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W przypadku użycia dodatkowego wentylatora doprowadzającego świeże powietrze należy go podłączyć do 
terminala zacisków wg załączonych do tej instrukcji schematów. Praca wentylatora jest sprzężona z 
przepustnicą powietrza lub zaworem i musi być zatrzymany gdy przepustnica jest zamknięta. Na wlocie 
powietrza do kanału należy zamontować kratkę oraz odpowiedni filtr tak aby zapobiec przedostawaniu się 
zanieczyszczeń które mogą nienaprawialnie uszkodzić wymiennik ciepła.  
 
ROPROWADZENIE POWIETRZA DO SĄSIEDNIEGO POMIESZCZENIA. 
Wyjmij wyciętą cześć izolacji obudowy uważając aby nie uszkodzić wymiennika ciepła który znajduje się 
bardzo blisko. Nie używaj jednocześnie obu otworów bocznych przeznaczonych dla dystrybucji powietrza. 
 
UWAGA! 

1.) podłączenie przewodu doprowadzenia powietrza do sąsiedniego pomieszczenia wymaga 
zastosowania odpowiedniego zamykania tego przewodu. 

2.) Gdy zainstalowano zawory nie należy używać podłączeń oznaczonych D na rys 13. 
 

 

A= wylot powietrza do sąsiedniego pomieszczenia o 
średnicy 150mm   
B= wylot powietrza do sąsiedniego pomieszczenia o 
wymiarach 350 x 100 mm 
C= wlot świeżego powietrza o średnicy 65mm 
D= wyloty powietrza do sąsiedniego pomieszczenia 
o wymiarach 120 x 80 mm 
E= wylot powietrza do sąsiedniego pomieszczenia o 
wymiarach 120 x 80 mm 
F= wlot świeżego powietrza o wymiarach 120 x 80 
mm 
 

Schemat połączeń elektrycznych. 

 
A- wyłącznik wentylatora 
B- stycznik wentylatora 230 V 
C- zabezpieczenie przeciw zamrożeniowe 
D- silnik wentylatora nawiewu świeżego 

powietrza  

Przyłącza wodne.  

 UWAGA ! obowiązkowo należy 
zainstalować zawór. 

 

- zawsze używaj odpowiedniego rozmiaru kluczy do skręcania u rozkręcania przewodów układu 
hydraulicznego  
- konieczne jest zaizolowanie przewodów i zaworów tak aby zapobiec gromadzeniu się na nich kondensatu, 
który może spływać na sufit podwieszany powodując jego zniszczenie. Przewody są połączone z 
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urządzeniem tak aby zapobiec ich zniszczeniu. Zalecane jest użycie odpowiedniego klucza do dokręcenia 
połączeń. Wyżej umiejscowione podłączenie jest wyposażone w zawór odpowietrzający natomiast znajdujące 
się niżej posiada zawór spustowy, który można odkręcić kluczem 10mm lub śrubokrętem. Wymiennik jest 
tylko częściowo drenowany dlatego konieczne jest użycie powietrza do opróżnienia, z wody, całego 
wymiennika.  
 
INSTALACJA DODATKOWEJ TACKI SKROPLIN 
 

 

a) zdejmij plastikową zatyczkę przewodu 
kondensatu. NIE WOLNO WPYCHAĆ ZATYCZKI 
DO KASETY. Włóż końcówkę przewodu do wylotu 
z dodatkowej tacki skroplin. 

b)  Zamocuj dodatkową tackę skroplin przy 
pomocy odpowiednich wkrętów zawartych w 
zestawie, upewnij się że tacka jest zamocowana 
poziomo. 

 

 
WAŻNE! Należy pamiętać o zaizolowaniu 
połączenia przy pomocy silikonu 

 
ODPŁYW KONDENSATU 
UWAGA 1 POPRAWNE ZREALIZOWANIE ODPŁYWU KONDENSATU JEST WARUNKIEM KONIECZNYM 
POPRAWNEGO DZIAŁANIA URZĄDZENIA. 
Aby zapewnić poprawne odprowadzenie kondensatu, przewód odprowadzenia musi mieć zachowany spadek 
min 2%  bez przeszkód. Aby uniknąć przedostawania się niepożądanych zapachów należy zamontować syfon 
o wysokości min 50 mm, na linii odprowadzenia skroplin. 
 

 

Istnieje możliwość odprowadzenia skroplin na 
wysokości 200mm powyżej urządzenia. Aby to 
zrealizować konieczne jest zainstalowanie pompki 
odprowadzenia skroplin ze zbiornikiem i zaworem 
zwrotnym. Zawór jest konieczny w celu zatrzymania 
przepływu wody w przypadku uszkodzenia pompki. 

 

 
Kolejne rysunki przedstawiają kilka przykładów 
realizacji odpływu skroplin z urządzenia, poprawne 
(rys od 20 do 21) oraz niepoprawne (rys od 22 do 
23) 

 

W przypadku podłączenia kilku jednostek 
znajdujących się blisko siebie, jednym przewodem 
odpływu należy upewnić się że średnica tego 
przewodu jest odpowiednio duża oraz że jest on na 
całej długości położny poniżej poziomu tacek 
ociekowych. 

 

Przewód odprowadzenia skroplin musi być mocowany 
w kilku miejscach tak aby zapobiec jego deformacji i 
zapewnić odpowiedni spadek na całej jego długości, 
zapewniający swobodny odpływ wody bez 
blokowania. 
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Rys. 22 przewód odprowadzenia jest podniesiony 
powyżej poziomu urządzenia  

 

 
Rys. 23 przewód jest na tej samej wysokości co 
urządzenia  

- po skończeniu montażu upewnij się że odprowadzenie skroplin działa prawidłowo wlewając wodę do 
systemu (przed założeniem części sufitu podwieszonego) 
- w przypadku wystąpienia alarmu odprowadzenia skroplin zawór sterowy zostanie zamknięty i wyłączy się 
wentylator 
 
GŁÓWNE SCHEAMTY URZĄDZENIA 
- DOSTĘP DO PŁYTY ELEKTRYCZNEJ  

przed przystąpieniem do realizacji połączeń należy upewnić się że odłączone jest zasilanie urządzenia. 
Tylko wykwalifikowany personel jest uprawniony do realizowania połączeń elektrycznych. Sprawdź czy 
zasilanie jest o parametrach 230 Vac/1/50Hz (+/-10). Praca urządzenia przy napięciu zasilania 
wykraczającym poza ten przedział może skutkować nieprawidłowym działaniem oraz utratą gwarancji. Linia 
zasilająca urządzenie powinna być wyposażona w odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z EN 60947-3. 
upewnij się że sieć elektryczna jest w stanie zasilić nie tylko klimakonwketor ale również wszystkie inne 
użądlenia już do tej sieci podłączone. Jakiekolwiek zmiany mechaniczne lub elektryczne dokonane w 
konstrukcji urządzenia powodują utratę gwarancji przewody zasilające silnik wentylatora oraz inne akcesoria 
w obrębie jednego urządzenia powinny być prowadzone razem w jednym korytku. Aby uzyskać dostęp do 
płyty elektrycznej należy: 

1. otworzyć kratkę wlotu powietrza 
2. zdjąć metalową osłonę odkręcając jej wkręty mocujące 
3. wykonać podłączenia  
4. założyć z powrotem osłonę metalową i założyć kratkę wlotu powietrza  
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Schemat systemu 2- rurowego (pilot zdalnego sterowania) (CSN + HCN) 

 
 
Schemat systemu 4- rurowego (pilot zdalnego sterowania) (CSN + HCN) 
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Schemat systemu 2- rurowego (panel naścienny CD2/X7) (CSN + HCN) 

 
 
Schemat systemu 4- rurowego (panel naścienny CD2/X7) (CSN + HCN) 
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Schemat systemu – bez sterownika : CSN 
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CZĘŚĆ DRUGA – DLA UŻYTKOWNIKA 
 
ZALECENIA DLA UŻYKOWNIKA 
NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I STOSOWAĆ SIĘ DO ZALECEŃ ZAWARTYCH PONIŻEJ. 
- w przypadku wadliwego działania, należy zawsze skontaktować się z autoryzowanym 
serwisem. Każda próba naprawy lub wymiany części spowoduje zagrożenie porażenia prądem. Urządzenie 
nie zawiera części które mogą być wymieniane przez użytkownika. 
- w przypadku zmiany miejsca usytuowania urządzenia, należy zwrócić się do serwisu aby 
przeprowadził tą operacje tworząc jednocześnie nową instalację. 
- nie wolno wkładać palców lub innych przedmiotów we wloty i wyloty powietrza.  Wewnątrz 
urządzenia znajduje się wentylator obracający się z wysoką prędkością, stanowi to poważne 
niebezpieczeństwo. Zwróć szczególną uwagę na dzieci. 
- nie pozwól aby strumień zimnego powietrza oddziaływał bezpośrednio na ludzi przez dłuższy 
czas. Długotrwałe i bezpośrednie narażenie na strumień zimnego powietrza może być zagrożeniem dla 
zdrowia. Zwróć szczególną uwagę na pomieszczenia w których znajdują się osoby starsze, dzieci, lub osoby 
chore.  
- przypadku uszkodzenia urządzenia (zapach dymu ) należy niezwłocznie wyłączyć jednostkę, 
wyłączyć odpowiedni bezpiecznik i skontaktować się z autoryzowanym serwisem. Dłuższe 
użytkowanie urządzenia w takim stanie może spowodować pożar lub porażenie prądem. 
- podczas montażu urządzenia należy ograniczyć dostęp dzieci do miejsca montażu  
- zainstaluj urządzenie i panel zdalnego sterownia w odległości nie mniejszej niż 2m od 
telewizora, lampy, radia itp. które mogą oddziaływać na urządzenie.  Zakłócenia i sygnały radiowe 
mogą powodować problemy w sterowaniu urządzeniem  
- nie wolno nakrywać kratek wlotu i wylotu powietrza. Ograniczenie przepływu powoduje spadek 
efektywności działania urządzenia i może spowodować jego uszkodzenie.  
- nie używaj urządzenia w pomieszczeniach przechowywania żywności, roślin, lub montażu 
precyzyjnego. Warunki wymagane w tych pomieszczeniach mogą się znacznie pogorszyć. 
- nie kieruj strumienia powietrza na miejsca znajdowania się palników gazowych i innych źródeł ciepła – 
może to spowodować nieprawidłowe spalanie i pożar. 
- przewietrzaj okresowo pomieszczenie, - nie wietrzenie może spowodować znaczny spadek zawartości 
tlenu w powietrzu. 
- nie pozwól na bezpośredni kontakt urządzenia z wodą. Może to spowodować uszkodzenie izolacji 
elektrycznej i porażenie elektryczne. 
- sprawdzaj okresowo stan urządzenia i instalacji aby wykryć odpowiednio wcześnie 
uszkodzenia.  Po długotrwałym użytkowaniu urządzenie powinien skontrolować serwis. 
- nie używaj gazów łatwopalnych w pobliżu urządzenia  
- zawsze używaj urządzenia z założonym filtrem powietrza.  Używanie Klimakonwektory bez filtra 
może spowodować odkładanie się zanieczyszczeń na powierzchniach wewnętrznych i nieprawidłowe 
działanie urządzenia  
- wyłączaj bezpiecznik elektryczny urządzenia w przypadku gdy nie będzie ono używane przez 
dłuższy czas 
- wyjmij baterie z pilota w przypadku gdy nie będzie on używany przez dłuższy czas, wyjecie 
baterii zapobiega powstaniu wycieków elektrolitu do wnętrza pilota. W przypadku wystąpienia wycieku i 
kontaktu cieczy ze skórą, oczami, lub ustami należy nie zwłocznie przemyć te miejsca pod bieżącą wodą i 
skonsultować się z lekarzem  
- urządzenia należy zawsze wyłączać przy pomocy przycisku ON/OFF (na pilocie lub panelu 
naściennym). W przypadku innego wyłączenia urządzeni pompka skroplin przestaje pracować i istnieje 
możliwość wylania się skroplin z tacki ociekowej. 

Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w tej instrukcji zwalnia producenta z 
odpowiedzialności gwarancyjnej. Nieprawidłowa instalacja może być powodem 
nieprawidłowego działania oraz stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa użytkownika. 
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PRACA URZĄDZENIA 
Klimakonwektory kasetonowy został stworzony w celu zapewnienia odpowiednich warunków komfortu dla 
ludzi przebywających w pomieszczeniu klimatyzowanym. Urządzenie pozwala na w pełni zautomatyzowaną 
pracę  w trybach : chłodzenia, grzania i osuszania. Strumień powietrza wymuszony praca wentylatora 
przepływa przez kratkę wlotu panelu przedniego a następnie przez filtr powietrza. Następnie powietrze 
przepływa przez lamele wymiennika ciepła gdzie jest odpowiednio osuszane, chłodzone, lub ogrzewane. 
Ostatecznie powietrze jest kierowane do pomieszczenia poprzez kierownice powietrza które sterują 
kierunkiem wypływu strumienia. 
 
STEROWANIE PILOTEM 

 

1. włącza lub wyłącza urządzenie 
2. wybiera tryb pracy urządzenia :wentylacja, chłodzenie, 

osuszanie, grzanie, automatyczny 
3. wybiera żądaną temp. z zakresy od 18 do 300C. 

Temperatura jest zwiększana lub zmniejszana poprzez 

przyciski  i . 
4. wybór prędkości działania wentylatora : automatyczna, 

wysoka, średnia, niska 
5. aktywowanie funkcji pracy nocnej. Ta funkcja 

automatycznie reguluje temp. tak aby zapewnić 
maksymalny komfort jak również oszczędność energii 

6. ustawienie czasu rzeczywistego  
7. zwiększa wartość godzin na wyświetlaczu  
8. zwiększa wartość minut na wyświetlaczu  
9. ustawienie czasu włączenia. 
10. ustawienie czasu wyłączenia  
11. potwierdza wprowadzone ustawienia 
12. włączenie lub wyłączenie ruchu kierownic powietrza  
13. ustawianie kierownic powietrza w pożądanej pozycji 
 

Każdorazowe otrzymanie komendy z pilota jest potwierdzane sygnałem dźwiękowym . 
 
Wymiana baterii.: 
Kiedy : - gdy brak sygnału dźwiękowego odbioru komendy 
 - gdy nie działa wyświetlacz pilota 
Jak:  - pociągnij osłonę baterii do dołu , wg rys 31 
 - włóż nowe baterie zwracając uwagę na znaki +,  -  
Uwaga:  do wymiany należy zawsze używać nowych baterii. Baterie można wyjąć z pilota tylko gdy 
urządzenie nie pracuje. 
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Praca pilota zdalnego sterowania. 
 
WENTYLACJA – gdy przy pomocy przycisku MODE 
ustawimy tryb wentylacji wówczas urządzenie działa 
jedynie jako wentylator. 

 
CHŁODZENIE – gdy wybrano tryb chłodzenia, 
wówczas urządzenie chłodzi pomieszczenie do 
nastawionej temp. Aby uruchomić funkcję należy 
ustawić temp. niższą niż jest obecnie w 
pomieszczeniu, np. aby uruchomić urządzenie w 
pomieszczeniu gdzie temp wynosi 280C należy 
ustawić   
ja na najwyżej 270C. Urządzenie automatycznie ustali cykle pracy tak aby utrzymać zadaną wartość 
temperatury. Po dokonaniu ustawień naciśnij przycisk SEND i upewnij się że wysłane informacje zostały 
potwierdzone sygnałem dźwiękowym 
OSUSZANIE – gdy wybrano tryb osuszania 
wówczas urządzenie steruje pracą chłodzenia i 
wentylacji. Ten tryb pracy jest stosowany do 
osuszenia powietrza w pomieszczeniu przy 
minimalnym wpływie na jego temperaturę. Praca 
urządzenia jest całkowicie zautomatyzowana. 

 
GRZANIE – gdy wybrano tryb grzania wówczas 
urządzenie będzie ogrzewało pomieszczenie. Aby 
uruchomić tą funkcję należy nastawić temp wyższą 
niż panująca aktualnie w pomieszczeniu, Np. gdy 
temp w pomieszczeniu wynosi 180C wówczas należy 
ustawić temp na wartość min 190C. . Po dokonaniu  

 
ustawień naciśnij przycisk SEND i upewnij się że wysłane informacje zostały potwierdzone sygnałem 
dźwiękowym 
TRYB AUTOMATYCZNY - gdy wybrano tryb 
automatyczny wówczas sterownik sam określa tryb 
pracy urządzenia w zależności od nastawy 
temperatury. Jeśli temp w pomieszczeniu spadnie 
poniżej 18 0C wówczas uruchomiony zostanie tryb 
grzania. Grzanie będzie kontynuowane aż do 
osiągnięcia temp 200C. Gdy temp w pomieszczeniu 
jest powyżej 260C wówczas uruchamiana jest funkcja 
chłodzenia. Chłodzenie będzie kontynuowane aż do 
osiągnięcia temp 240C 

 

osiągnięcia temp 200C. Gdy temp w pomieszczeniu jest powyżej 260C wówczas uruchamiana jest funkcja 
chłodzenia. Chłodzenie będzie kontynuowane aż do osiągnięcia temp 240C 
NASTAWA PRĘDKOŚCI WENTYLATORA – gdy 
pracuje wentylator, można wybrać jedną z jego  
prędkości: automatyczna, wysoka, średnia, niska. W 
trybie automatycznym sterownik automatycznie 
określa prędkość pracy wentylatora na podstawie 
różnicy temp. Pomiędzy temp. Nastawioną a temp w  

 
pomieszczeniu. Ta funkcja automatycznie zwiększa efektywność chłodzenia lub grzania w zależności od 
zapotrzebowania. 
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TRYB PRACY NOCNEJ – tryb ten uruchamiany 
jest poprzez naciśnięcie przycisku SLEEP. Na 
ekranie pojawi się odpowiedni symbol. W tym 
trybie temperatura jest automatycznie ustala na 
poziomie zapewniającym odpowiedni komfort. W 
przypadku chłodzenia lub osuszania ustawiona 
temperatura jest   
zwiększana stopniowo o 20C, przez okres dwóch godzin. Podczas trybu grzania temp jest zmniejszana o 20C 
w czasie dwóch godzin. 
USTAWIANIE ZEGARA – naciśnij przycisk 
CLOCK spowoduje to miganie na wyświetlaczu 
wartości czasu. Ustaw aktualną godzinę 
(przyciskiem HR) i minuty (przyciskiem MIN). Po 
dokonaniu tych zmian potwierdź ustawienia 
naciskając przycisk SEND, wysłane informacje 
powinny być potwierdzone sygnałem 
dźwiękowym. 

 

WAŻNE: przed rozpoczęciem ustawiania czasu włączenia , należy ustawić żądane 
parametry pracy i prędkość wentylatora. Następnie można przystąpić do ustawiania czasu 
włączenia. 
USTAWIENIE CZASU WŁACZENIA – aby 
ustawić czas włączenia urządzenie musi być 
wyłączone. Po naciśnięciu przycisku START 
odpowiednie wartości na ekranie zaczną migać. 
Ustaw czas używając przycisku HR oraz MIN. 
Jednoczenie można kutwić czas ewentualnego 
wyłączenia urządzenia po naciśnięciu   
przycisku STOP można ustawić ten czas przy pomocy przycisków HR oraz MIN. Po dokonaniu tych zmian 
potwierdź ustawienia naciskając przycisk SEND, wysłane informacje powinny być potwierdzone sygnałem 
dźwiękowym. 
USTAWIENIE CZASU WYŁĄCZENIA – aby 
ustawić czas wyłączenia urządzenie musi być 
włączone. . Po naciśnięciu przycisku STOP 
odpowiednie wartości na ekranie zaczną migać. 
Ustaw czas używając przycisku HR oraz MIN. 
Jednoczenie można kutwić czas ewentualnego  

 
wyłączenia urządzenia po naciśnięciu START można ustawić ten czas przy pomocy przycisków HR oraz MIN. 
Po dokonaniu tych zmian potwierdź ustawienia naciskając przycisk SEND, wysłane informacje powinny być 
potwierdzone sygnałem dźwiękowym. 
UWAGA: raz ustawiony czas włączenia i wyłączenia urządzenia jest automatycznie kasowany z 
pamięci po upłynięciu obydwu ustawionych czasów. Czas włącznie i wyłączenia należy ustalać 
każdorazowo. 
REGULACJA STRUMIENIA POWIETRZA – 
przycisk SW pozwala na aktywowanie lub 
dezaktywowanie pracy kierownic powietrza które 
poruszają się w górę i w dół zapewniając tym 
samym równomierne rozprowadzenie powietrza 
po pomieszczeniu. UWAGA: podczas chłodzenia 
kierownice powinny być ustawione tak a by 
strumień był poziomy w trybie grzania – pionowy. 
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STEROWNIK NAŚCIENNY CD2/X7 
 

 

1. wybiera tryb pracy urządzenia :wentylacja, 
chłodzenie, osuszanie, grzanie, automatyczny 

2. wybiera żądaną temp. z zakresy od 18 do 
300C. Temperatura jest zwiększana lub 

zmniejszana poprzez przyciski  i . 
3. wybór prędkości działania wentylatora : 

automatyczna, wysoka, średnia, niska 
4. aktywowanie funkcji pracy nocnej. Ta 

funkcja automatycznie reguluje temp. tak aby 
zapewnić maksymalny komfort jak również 
oszczędność energii 

5. zwiększa wartość godzin na wyświetlaczu  
6. zwiększa wartość minut na wyświetlaczu  
7. włącza lub wyłącza urządzenie 
8. włączenie lub wyłączenie ruchu kierownic 

powietrza 
9. ustawianie kierownic powietrza w pożądanej 

pozycji 
10. ustawienie dokładnego czasu na sterowniku 

naściennym  
11. ustawienie czasu włączenia 
12. ustawienie czasu wyłączenia 

 
Regulacja sterownikiem naściennym 
 
Samo – diagnozowanie : system jest wyposażony w funkcje samodiagnozy monitorującą pracę 
mikroprocesora. W przypadku wadliwego działania funkcja ta automatycznie resetuje procesor. 
Pamięć systemu : system przechowuje dane dotyczące parametrów pracy (tryb, prędkość wentylatora itp.) 
w pamięci stałej. Po przerwie w zasilaniu urządzenie automatycznie uruchomi się w tych samych 
ustawieniach co ostatnio (za wyjątkiem funkcji SLEEP oraz TIMER). Wszelkie zmiany parametrów pracy są 
zapisywane w pamięci w czasie 5 sek. od ich wprowadzenia. 
 
Normalna praca sterownika  
Dioda zasilania świeci się podczas pracy jeśli urządzenie zostało włączone przy pomocy pilota zdalnego 
sterowania. Dioda TIMERA świeci się gdy ustawione SA czasy włączenia i wyłączenia urządzenia. Dioda 
SLEEP oznacza kompensację temperatury podczas pracy nocnej urządzenia. 
 
Sytuacje wystąpienia alarmu: 

1) diody POWER, TIMER i SLEEP migają – system został odcięty od zasilania w celu jego ochrony. 
Ten typ alarmu jest aktywowany w dwóch przypadkach : 

a.) przepełnienie tacki odpływu skroplin: 
zapobieganie: sprawdź system odprowadzenia skroplin (pompka, przepływ, przewody). 

b.) temperatura wody wymienniku wyższa niż 80 0C 
zapobieganie: sprawdź temperaturę wody w wymienniku 

2) miga dioda POWER – ten typ alarmu jest generowany w dwóch przypadkach: 
a.) jeśli po 3 minutach pracy w trybie chłodzenia lub osuszania temp. wymiennika jest wyższa niż 250C. 

system jest chroniony poprzez wyłączenie zasilania zaworu na wyjściu z wymiennika. 
Zapobieganie: sprawdź temp wody w wymienniku oraz poprawność pracy zaworu. 

b.) jeśli po 3 minutach pracy  trybie grzania, temp. wymiennika jest poniżej 20 0C system jest chroniony 
poprzez wyłączenie zasilania zaworu na wyjściu z wymiennika. 

Zapobieganie: sprawdź temp wody w wymienniku oraz poprawność pracy zaworu. 
3) miga dioda TIMER (rys.44A) 
czujnik temp wody lub temp powietrza jest uszkodzony lub nie podłączony 
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4) dioda TIMER miga okresowo (rys 44B) – alarm ten jest wyświetlany po 500 godzinach pracy 
urządzenia jako przypomnienie o czyszczeniu filtrów. 

UWAGA: resetowanie alarmu poprzez naciśnięcie przycisku Power przez czas dłuższy niż 10 sek. 

 
 
Specyfikacja pracy pompki odprowadzenia skroplin 
 
Chłodzenie – pompka jest zasilana bez przerwy aż do osiągnięcia ustawionej temperatury; jeśli po 3 
minutach od włączenia funkcji chłodzenia woda nadal powoduje włączanie stycznika do pracy pompki 
wówczas generowany jest alarm: miga dioda C znajdując się na panelu sterującym (wyłączone jest zasilania 
na wszystkich wyjść). Wyłączenie urządzenia poprzez pilota zdalnego sterowania, osiągnięcie wymaganej 
temp. lub w czasie trwania 3 minut procedury przed startem: jeśli woda uruchomi pompkę na 3 minuty i jeśli 
po 3 minutach zestyk nie zostanie zamknięty i pompka wyłączona, urządzenie wygeneruje alarm  (szybkie 
miganie diod).  
Osuszanie – jak dla chłodzenia  
Chłodzenie – grzanie (automatyczny) 
W przypadku gdy urządzenie pracuje w trybie chłodzenia: jak dla chłodzenia  
W przypadku gdy urządzenie pracuje w trybie grzania: jak dla grzania 
 
Funkcja dogrzewania 
 
Funkcja wstępnego grzania jest używana aby zapobiec wypływowi zimnego powietrza do pomieszczenia 
podczas pracy w trybie grzania. Zawór pozostaje otwarty nawet jeśli temp. po 3 minutach nie osiągnęła 
350C. 
 

 
Jeśli Ti<230C wentylator jest wyłączony  
Jeśli 23<Ti<350C wentylator pracuje z prędkością minimalną  
Jeśli Ti>350C wentylator pracuje z prędkością maksymalną  
 
Charakterystyka elektryczna 
Zasilanie : 1Ph od 185 do 255 VAC, 50/60Hz 
Moc pobierana : mniej niż 8 VA w trybie czuwania  
Opóźnienie aktywacji zaworu : 3minuty +/- 5 sek. 
 
Temperatury: 
Dokładność pomiaru temp pomieszczenia +/- 10C. 
Dokładność pomiaru wymiennika +/- 20C. 
Temperatura składowania : 0 – 70 0C 
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Temperatury pracy : 10 – 80 0C 
Dyferencjał temperatury ON/OFF : 10C 
 
Szczegóły pracy sterownika naściennego. 
 
Poniższe funkcję są dostępne za pośrednictwem panelu naściennego. 
Włączanie i wyłączanie. 
Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy nacisnąć przycisk ON/OFF. Gdy urządzenie zostanie włączone 
wówczas pracuje zgodnie z ustawieniami znajdującymi się na wyświetlaczu. Włączenie urządzenia 
sygnalizuje świecąca dioda POWER. 
Wentylator.  
Naciśnięcie przycisku FAN powoduje wybranie jednej z prędkości działania: niska średnia wysoka lub auto.  
Wyświetlacz odpowiednio wyświetli komunikat: 

 
Tryb auto  
W tym trybie pracy prędkość wentylatora jest ustawiana automatycznie w zależności od różnicy pomiędzy 
temp, ustawiona  temp w pomieszczeniu: 

• jeśli różnica wynosi 30C lub więcej, prędkość pracy wentylatora jest wysoka 
• jeśli różnica wynosi 20C, prędkość jest średnia  
• jeśli różnica wynosi 10C lub mniej, prędkość pracy wentylatora jest minimalna  

UWAGA: przycisk FAN jest aktywny jedynie w trybach pracy: WENTYLATOR, CHŁODZENIE, GRZANIE, AUTO.  
Trybie osuszania nie można sterować pracą wentylatora. 
 
TRYBY PRACY  

 
 
WENTYLATOR  
Na wyświetlaczu pojawia się napis FAN. W tym trybie urządzenie pracuje tylko jako wentylator. Przyciski 
SLEEP oraz nastawy temperatury nie działają 
CHŁODZENIE 
Na wyświetlaczu pojawi się napis COOL – wówczas urządzenie działa w trybie chłodzenia. 
- zawór jest otwarty jeśli Totocz>/= Tnastawy + 1 
- zawór jest zamknięty jeśli Totocz</=Tnastawy 
Każdorazowa aktywacja zaworu odbywa się ż 3minutowym opóźnieniem  
OSUSZANIE 
Gdy urządzenie pracuje w trybie osuszania wówczas na wyświetlaczu pojawia się napis DRY. Tryb ten 
powoduje zredukowanie wilgotności powietrza w pomieszczeniu. 
GRZANIE  
Na ekranie sterownika pojawi się napis HEAT, urządzenie działa w trybie grzania  
- zawór jest otwarty jeśli Totocz>/= Tnastawy + 1 
- zawór jest zamknięty jeśli Totocz>/=Tnastawy 
Każdorazowa aktywacja zaworu odbywa się ż 3minutowym opóźnieniem  
AUTO  
Na wyświetlaczu pojawią się jednocześnie napisy COOL i HEAT. 
Ustawienie temperatury : temperatura może być ustawiona w zakresie od 18 do 30 0C za pomocą 
przycisków oraz . Wyświetlacz pokazuje aktualnie nastawioną temperaturę. 
Funkcja SWING kierownic powietrza (opcja) 
Po naciśnięciu przycisku SW włączy się lub wyłączy praca kierownic powietrza  
Ustawienie pozycji kierownic powietrza (opcja) 
Za pomocą przycisku LV można ustawić pozycję kierownic powietrza (sterowanych przy pomocy silniczka). 
Jeśli naciśniemy przycisk bardzo krótko wówczas kierownice zmienią nieznacznie swoje położenie. Trzymając 
wciśnięty przycisk powodujemy ciągłą zmianę pozycji aż do zwolnienia przycisku. 
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PRACA NOCNA URZĄDZENIA  
Po naciśnięciu przycisku SLEEP na ekranie pojawi się symbol . W trybie chłodzenia temperatura 
nastawiona zostanie podniesiona o 2 0C w czasie 2 godzin (10 na godzinę). Podobnie w trybie grzania 
temperatura zostanie obniżona o 2 0C w czasie 2 godzin (10 na godzinę). 
 

 
 
- gdy system jest w trybie pracy nocnej aby wyłączyć tą funkcję należy nacisnąć przycisk SLEEP, 
- gdy system jest w trybie pracy nocnej naciśnięcie przycisku zwiększającego nastawę temperatury 
spowoduje wzrost nastawy o 10C. 
- gdy urządzenie zostanie wyłączone podczas pracy w trybie nocnym, również w wyniku przerwy w zasilaniu, 
funkcja ta ulega wyłączeniu . 
Zegar: 
Aby ustawić zegar należy nacisnąć przycisk , wartość czasu na ekranie wyświetlacza będzie migać; 
Aby ustawić godzinę należy nacisnąć przycisk HR  
Aby ustawić minuty należy nacisnąć przycisk MIN  
Aby potwierdzić wprowadzone ustawienia należy nacisnąć ponownie przycisk . 
 
Automatyczny start. 
Urządzenie może być zaprogramowane do uruchomienia automatycznego. 

• naciśnij przycisk START i przytrzymaj aż wartość w sekcji START na wyświetlaczu zacznie 
migać  

• naciśnij przycisk HR aby ustawić godzinę  
• naciśnij przycisk MIN aby ustawić minuty  
• naciśnij przycisk START aby zatwierdzić wprowadzone ustawienia  

Funkcje można skasować poprzez ponowne naciśnięcie przycisku START. 
 
Automatyczne zatrzymanie. 
Urządzenie może być zaprogramowane do automatycznego zatrzymania 

• naciśnij przycisk STOP i przytrzymaj aż wartość w sekcji STOP na wyświetlaczu zacznie 
migać  

• naciśnij przycisk HR aby ustawić godzinę  
• naciśnij przycisk MIN aby ustawić minuty  
• naciśnij przycisk STOP aby zatwierdzić wprowadzone ustawienia  

Funkcje można skasować poprzez ponowne naciśnięcie przycisku STOP. 
 
UWAGA!: czas włączenie i wyłączenia automatycznego urządzenia po wykonaniu zadanych 
czynności jest kasowany. Konieczne jest każdorazowe ustawianie czasu włączenia i wyłączenia 
urządzenia. 
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WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA 
 
- urządzenie powinno być podłączone do gniazdka elektrycznego zabezpieczonego odpowiednim, dla danego 
poboru mocy, bezpiecznikiem magnetyczno – termicznym. 
- po uruchomieniu lub po zatrzymaniu urządzenia, w szczególności przy trybie grzania, mogą być słyszalne 
trzaski spowodowane rozszerzalnością termiczną materiałów. 
- niekiedy w trybie chłodzenia z urządzenia może wydobywać się mgiełka wilgoci, Jest to normalne zjawisko 
spowodowane różnicą temperatur pomiędzy otoczeniem a powietrzem wydmuchiwanym z urządzenia. 
- nie należy ustawiać żadnych źródeł ciepła w pobliżu urządzenia podczas jego pracy  
- nie należy wkładać żadnych przedmiotów do wlotu lub wylotu powietrza z urządzenia podczas jego pracy. 
- nie ustawiaj żadnych obiektów pozycjach mogących blokować swobodny wypływ powietrza z urządzenia, 
spowoduje to obniżenie jego efektywności. 
 
Oszczędzanie energii. 
- podczas pracy urządzenia nie należy zbyt często otwierać okien lub drzwi. Ciągła wymiana powietrza z 
otoczeniem może spowodować ciągłą prace urządzenia. 
- nie ustawiaj zbyt wysokiej temperatury (w trybie grzania) i zbyt niskiej  (w trybie chłodzenia).  
- używaj funkcji TIMERA tak aby urządzenie nie pracowało gdy nikt nie przebywa w pomieszczeniu. 
- używaj funkcji pracy nocnej  
 
RUTYNOWA KONSERWACJA 
 

UWAGA! Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy odłączyć je od zasilania. 
Do czyszczenia należy użyć miękkiej tkaniny oraz letniej wody (max400C) z dodatkiem 
łagodnego detergentu. Nie wolno używać soli i agresywnych detergentów. 
 
Otwieranie panelu 
 
Aby otworzyć panel należy przekręcić plastikowe wkręty o 90 0 (1/4 obrotu)(rys. 49) i łagodnie pociągnąć 
panel w dół nie obciążając za mocno zawiasów. UWAGA: aby ułatwić czyszczenie urządzenia możliwe jest 
całkowite wyjęcie kratki wlotowej panelu (rys. 50) 

 
 

Czyszczenie filtra 
Czyszczenie filtra jest podstawową czynnością zapewniającą odpowiednią pracę urządzenia. 

1) wyjmij filtr wyciągając go delikatnie i jednocześnie naciskając delikatnie na punkty 
oznaczone na rys. 51 

2) wyczyść filtr przy pomocy odkurzacza lub pod bieżącą, letnią wodą z delikatnym 
detergentem. 

3) Przed założeniem filtra należy go dokładnie oczyścić  
4) Nie wolno suszyć filtra na słońcu. 
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 UWAGA: nigdy nie włączaj urządzenia bez założonego filtra. 
 
KONSERWACJA NA KONIEC SEZONU  
- wyczyść lub w razie potrzeby wymień filtry  
- w pogodny dzień włącz urządzenie w trybie wentylacji i pozostaw je włączone przez kilka godzin aby 
całkowicie osuszyć wnętrze urządzenia  
- wyjmij wtyczkę zasilania z gniazdka elektrycznego lub rozłącz bezpiecznik linii zasilania  
 
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW  
 

1. gdy urządzenie nie włącza się należy sprawdzić :  
- czy zasilanie jest doprowadzone do urządzenia  
- czy wtyczka jest poprawnie włożona do gniazdka elektrycznego  
- czy wyłącznik obwodu elektrycznego jest włączony  
- czy nie ma przerwy w zasilaniu  
 

2. gdy funkcja chłodzenia lub grzania działa z mniejszą efektywności niż wcześniej, należy 
sprawdzić : 

- czy temperatura jest ustawiona poprawnie 
- czy nie ma otwartych okien lub drwi w pomieszczeniu klimatyzowanym  
- czy filtry powietrza nie są zabrudzone 
- czy wlot i wylot powietrza nie są niczym zablokowane 
- czy urządzenie nie jest wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych  
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