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WA˚NE
• Przed instalacjà i u˝ytkowaniem klimatyzatora 

nale˝y uwa˝nie i dok∏adnie przeczytaç niniejszà 
i instrukcj´ obs∏ugi.

• Po przeczytaniu instrukcji obs∏ugi nale˝y 
jà zachowaç do wykorzystania w przysz∏oÊci.

MODELE: 
SP1 Chassis

Przed instalacjà niniejszy klimatyzator musi zostaç poddany

zatwierdzeniu na zgodnoÊç z normami PN-EN 61000-2, PN-EN 6100-3

KLIMATYZATOR pokojowy 
Instrukcja Obs∏ugi
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Szanowni Paƒstwo!

Dzi´kujemy za dokonanie zakupu klimatyzatora marki LG

i gratulujemy trafnego wyboru. Klimatyzatory marki LG

sà zaprojektowane wed∏ug najnowszych technologii
i reprezentujà Êwiatowe standardy jakoÊci i niezawodnoÊci
– a jednoczeÊnie sà przyjazne dla cz∏owieka i otaczajàcego
go Êrodowiska naturalnego. Poni˝ej podajemy dopuszczalne
zakresy pracy klimatyzatora.
Tryb ch∏odzenia: minimalna temperatura zewn´trzna +18°C,
maksymalna temperatura zewn´trzna +40°C.
Funkcje grzania: minimalna temperatura zewn´trzna -10°C,
maksymalna temperatura zewn´trzna +15°C. 
W przypadku gdy wystàpi koniecznoÊç ch∏odzenia
w warunkach zimowych urzàdzenie nale˝y wyposa˝yç
w dodatkowy modu∏ do tzw. pracy zimowej. W celu monta˝u
skontaktuj si´ z autoryzowanà stacjà serwisowà lub firmà
monta˝owà.
Informujemy jednoczeÊnie, ˝e w celu zapewnienia w∏aÊciwych
warunków eksploatacji urzàdzenia i jego maksymalnej
skutecznoÊci konieczne jest dokonywanie zgodne z pkt. 7
warunków gwarancji okresowych przeglàdów
eksploatacyjnych w ASS.
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SPIS TREÂCI

Dane urzàdzenia

Tutaj nale˝y zapisaç numer modelu i numer seryjny:

Nr modelu:

Nr seryjny:
Znajdujà si´ one na etykiecie umieszczonej z boku
obudowy ka˝dego urzàdzenia.

Nazwa sprzedawcy:

Data zakupu:

• Do tej strony nale˝y przypiàç paragon kasowy. Stanowi
on potwierdzenie daty zakupu na wypadek korzystania
z gwarancji.

Przeczytaç instrukcj´
Wewnàtrz znajduje si´ du˝o przydatnych wskazówek

dotyczàcych tego, jak w∏aÊciwie u˝ytkowaç i dbaç
o klimatyzator. Niewielka iloÊç czynnoÊci
zapobiegawczych z Paƒstwa strony mo˝e przynieÊç 
du˝à oszcz´dnoÊç czasu i pieni´dzy w czasie u˝ytkowania
klimatyzatora.
W cz´Êci dotyczàcej rozwiàzywania problemów znajduje
si´ wiele odpowiedzi na cz´sto powstajàce wàtpliwoÊci.
Je˝eli najpierw przeczytajà Paƒstwo rozdzia∏ Porady
dotyczàce rozwiàzywania problemów, to mo˝e w ogóle nie
b´dzie potrzeby wzywania serwisu.

Ostrze˝enia
• W celu naprawy lub konserwacji niniejszego

urzàdzenia nale˝y skontaktowaç si´ z serwisem.
• W celu instalacji niniejszego urzàdzenia nale˝y

skontaktowaç si´ z osobà posiadajàcà odpowiednie
kwalifikacje.

• Klimatyzator nie jest przeznaczony do u˝ytkowania
bez dozoru przez ma∏e dzieci i osoby niesprawne.

• Nale˝y pilnowaç, aby ma∏e dzieci nie bawi∏y si´
klimatyzatorem.

• W przypadku koniecznoÊci wymiany przewodu
zasilajàcego, wymiana taka powinna byç
przeprowadzona przez osoby wykwalifikowane przy
u˝yciu wy∏àcznie oryginalnych cz´Êci.

• Prace instalacyjne muszà byç wykonane zgodnie
z Paƒstwowymi Przepisami Elektrycznymi wy∏àcznie
przez upowa˝nionych pracowników.

Ostrze˝enia dotyczàce
bezpieczeƒstwa ................4

Przed rozpocz´ciem 
u˝ytkowania ....................9

U˝ytkowanie pilota 
zdalnego sterowania ......13

Przycisk wyboru 
trybu pracy ....................15

Funkcje dodatkowe ........24

Czyszczenie 
i konserwacja ................27

Zanim wezwiemy 
serwis ............................29

Porady dotyczàce 
u˝ytkowania ..................30
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Aby zapobiec okaleczeniu u˝ytkownika lub innych osób oraz uszkodzeniu innych przedmiotów,
nale˝y post´powaç zgodnie z poni˝szymi wskazówkami.
• Nieprawid∏owe post´powanie na skutek lekcewa˝enia instrukcji mo˝e powodowaç okaleczenia

lub uszkodzenia, których waga jest klasyfikowana poprzez oznaczenie nast´pujàcymi znakami.

Urzàdzenie zawsze nale˝y uziemiç.

• Istnieje niebezpieczeƒstwo pora˝enia 
pràdem elektr.

Nie wolno stosowaç uszkodzonych przewodów
zasilajàcych, wtyczek lub obluzowanych gniazd.

• Istnieje niebezpieczeƒstwo po˝aru lub pora˝enia
pràdem elektr.

W sprawie instalacji wyrobu zawsze kontaktowaç
si´ z punktem sprzeda˝y 
lub punktem serwisowym.

• Istnieje niebezpieczeƒstwo po˝aru lub pora˝enia
pràdem elektr.

Prawid∏owo za∏o˝yç pokryw´ cz´Êci 
elektrycznych na urzàdzeniu wewn´trznym 
oraz panel obs∏ugowy urzàdzenia zewn´trznego.

• JeÊli pokrywa cz´Êci elektrycznych na urzàdzeniu
wewn´trznym lub panel obs∏ugowy urzàdzenia
zewn´trznego nie sà za∏o˝one prawid∏owo, mo˝e
to byç przyczynà po˝aru lub pora˝enia pràdem
elektr. spowodowanych wodà, kurzem, itp.

Ostrze˝enia dotyczàce bezpieczeƒstwa

Tego nie wolno robiç

OSTRZE˚ENIE Oznaczenie to wskazuje na mo˝liwoÊç spowodowania Êmierci 
lub powa˝nego okaleczenia.

UWAGA Oznaczenie to wskazuje na mo˝liwoÊç spowodowania uszkodzenia
lub zniszczenia jedynie przedmiotów.

OSTRZE˚ENIE

� Instalacja

To trzeba koniecznie wykonaç
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Zawsze nale˝y zainstalowaç
oddzielny obwód i bezpiecznik.

• Nieprawid∏owa instalacja mo˝e
spowodowaç po˝ar lub pora˝enie
pràdem elektr.

W pobli˝u urzàdzenia nie
przechowywaç ani nie u˝ywaç
gazów palnych.

• Istnieje niebezpieczeƒstwo
po˝aru lub uszkodzenia
urzàdzenia.

Nale˝y si´ upewniç, ˝e stela˝
instalacyjny urzàdzenia
zewn´trznego nie jest
uszkodzony na skutek 
up∏ywu czasu.

• Mo˝e to byç przyczynà zranienia
lub wypadku.

Nie demontowaç ani nie
naprawiaç samodzielnie
urzàdzenia.

• Mo˝e to byç przyczynà po˝aru
lub pora˝enia pràdem elektr.

Nie wolno instalowaç urzàdzenia
w miejscu, skàd mo˝e ono spaÊç.

• Mo˝e to byç przyczynà
zranienia.

Podczas rozpakowywania 
i instalacji urzàdzenia nale˝y
zachowaç ostro˝noÊç.

• Ostre kraw´dzie mogà
spowodowaç skaleczenia.

Nie u˝ywaç gniazd, do których
w∏àczone sà inne urzàdzenia.

• Mo˝e to spowodowaç pora˝enie
pràdem elektrycznym lub po˝ar
na skutek wydzielania si´ ciep∏a.

Nie u˝ywaç uszkodzonych
przewodów zasilajàcych.

• Istnieje niebezpieczeƒstwo po˝aru
lub pora˝enia pràdem elektr.

Nie wolno samodzielnie
modyfikowaç lub przed∏u˝aç
przewodu zasilajàcego.
• Istnieje niebezpieczeƒstwo

po˝aru lub pora˝enia pràdem
elektr.

Nale˝y si´ upewniç, ˝e w czasie
u˝ytkowania nie ma mo˝liwoÊci
wyciàgni´cia lub uszkodzenia
przewodu zasilajàcego.
• Istnieje niebezpieczeƒstwo

po˝aru lub pora˝enia pràdem
elektr.

W przypadku dochodzenia 
z urzàdzenia dziwnych dêwi´ków,
zapachu lub dymu, od∏àczyç 
je od zasilania.
• Istnieje niebezpieczeƒstwo

po˝aru lub pora˝enia pràdem
elektr.

Trzymaç z dala od ognia.

• Istnieje niebezpieczeƒstwo
po˝aru.

� U˝ytkowanie
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W razie potrzeby od∏àczenia
urzàdzenia od zasilania, nale˝y
chwytaç za wtyczk´ i nie 
dotykaç jej mokrymi r´koma.

• Istnieje niebezpieczeƒstwo
po˝aru lub pora˝enia pràdem
elektr.

Nie u˝ywaç przewodu
zasilajàcego w pobli˝u urzàdzeƒ
grzejnych.

• Istnieje niebezpieczeƒstwo
po˝aru lub pora˝enia pràdem
elektr.

Podczas pracy nie otwieraç
wlotów powietrza urzàdzenia
wewn´trznego/zewn´trznego.

• Mo˝e to spowodowaç pora˝enie
pràdem elektr. lub uszkodzenie
urzàdzenia.

Nie pozwalaç, aby woda
dostawa∏a si´ do cz´Êci elektr.

• Istnieje niebezpieczeƒstwo
uszkodzenia urzàdzenia lub
pora˝enia pràdem elektr.

Od∏àczajàc urzàdzenie od
zasilania, nale˝y chwytaç 
za wtyczk´.

• Istnieje niebezpieczeƒstwo
pora˝enia pràdem elektr.
i uszkodzenia.

Podczas wyjmowania filtra nie
wolno dotykaç metalowych 
cz´Êci urzàdzenia.

• Sà one ostre i mogà
spowodowaç skaleczenie.

JeÊli urzàdzenie pracuje
w pomieszczeniu razem
z kuchenkà, itp., nale˝y je 
co jakiÊ czas przewietrzaç.
• Mo˝e wystàpiç niedobór tlenu.

Przed czyszczeniem lub
konserwacjà urzàdzenia 
nale˝y wy∏àczyç zasilanie
i bezpiecznik.
• Istnieje niebezpieczeƒstwo

pora˝enia pràdem elektr.

Gdy urzàdzenie nie b´dzie
u˝ywane przez d∏u˝szy czas,
nale˝y wy∏àczyç bezpiecznik.

• Istnieje niebezpieczeƒstwo
uszkodzenia urzàdzenia 
lub po˝aru.

Nie wolno wchodziç na urzàdzenie wewn´trzne/
zewn´trzne ani stawiaç na nie czegokolwiek.

• Istnieje niebezpieczeƒstwo zranienia na skutek
spadni´cia urzàdzenia lub upadku.

Nie wolno stawiaç ci´˝kich przedmiotów 
na przewodzie zasilajàcym.

• Istnieje niebezpieczeƒstwo po˝aru lub pora˝enia
pràdem elektr.
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JeÊli urzàdzenie zosta∏o zalane, nale˝y
skontaktowaç si´ z punktem serwisowym.

• Istnieje niebezpieczeƒstwo po˝aru lub pora˝enia
pràdem elektrycznym.

Nale˝y zadbaç o to, aby dzieci nie wchodzi∏y 
na urzàdzenie zewn´trzne.

• Mo˝e to byç przyczynà powa˝nego zranienia dzieci
na skutek upadku.

W celu zapewnienia poprawnego odprowadzania
wody nale˝y zainstalowaç wà˝ odp∏ywowy.

• Nieprawid∏owe pod∏àczenie mo˝e byç przyczynà
wycieku wody.

Wyrób instalowaç w takim miejscu, gdzie 
ha∏as lub goràce powietrze z urzàdzenia
zewn´trznego nie b´dà przeszkadzaç sàsiadom. 

• Mo˝e to byç przyczynà problemów z sàsiadami.

Po instalacji lub naprawie zawsze nale˝y 
sprawdziç, czy nie ma wycieku gazu.

• Istnieje niebezpieczeƒstwo uszkodzenia
urzàdzenia.

Podczas instalacji urzàdzenia, 
nale˝y je utrzymywaç w poziomie. 

• W celu unikni´cia drgaƒ i wycieku wody.

UWAGA

� Instalacja
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Podczas pracy urzàdzenia nie wk∏adaç ràk ani innych
przedmiotów do wlotu lub wylotu powietrza.

• Mo˝e to doprowadziç do zranienia.

Nie piç wody, która wylatuje z urzàdzenia.

• Mo˝e byç przyczynà bólu brzucha.

Unikaç nadmiernego
wych∏odzenia i czasami wietrzyç
pomieszczenie.

• Istnieje niebezpieczeƒstwo
zdrowia.

Do czyszczenia u˝ywaç mi´kkiej
Êciereczki. Nie stosowaç
agresywnych detergentów.

• Mo˝e to doprowadziç 
do pogorszenia wyglàdu
urzàdzenia, zmiany koloru 
lub uszkodzeƒ powierzchni.

W przypadku wycieku gazu, 
przed uruchomieniem 
urzàdzenia nale˝y otworzyç 
okno w celu wywietrzenia.
• Mo˝e to byç przyczynà eksplozji

lub po˝aru.

Nie wykorzystywaç urzàdzenia 
do specjalnych zastosowaƒ
w celu przechowywania zwierzàt,
warzyw, precyzyjnych urzàdzeƒ
lub dzie∏ sztuki.

• Istnieje niebezpieczeƒstwo
zniszczenia tych przedmiotów.

Nie zatykaç wlotu i wylotu
powietrza.

• Mo˝e to byç przyczynà
uszkodzenia urzàdzenia lub
wypadku.

Filtr zawsze nale˝y pewnie
zamocowaç. Nale˝y go czyÊciç 
co dwa tygodnie.

• Praca bez filtra spowoduje
uszkodzenie.

� U˝ytkowanie
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Przed rozpocz´ciem u˝ytkowania

Przygotowanie do u˝ytkowania

1. W sprawie instalacji nale˝y si´ skontaktowaç ze specjalistami.
2. Pod∏àczyç prawid∏owo wtyczk´ przewodu zasilajàcego.
3. Nale˝y wykorzystaç niezale˝ny obwód elektryczny.
4. Nie stosowaç przed∏u˝aczy.
5. Nie w∏àczaç/wy∏àczaç urzàdzenia poprzez wk∏adanie/ wyjmowanie wtyczki przewodu zasilajàcego.
6. JeÊli wtyczka lub przewód sà uszkodzone, mo˝na je wymieniç tylko na zatwierdzonà cz´Êç

zamiennà.

U˝ytkowanie

1. Pozostawanie przez d∏u˝szy czas w bezpoÊrednim strumieniu powietrza mo˝e byç niebezpieczne
dla zdrowia. Nie pozostawiaç przez d∏u˝szy czas mieszkaƒców, zwierzàt i roÊlin w bezpoÊrednim
strumieniu powietrza.

2. Gdy urzàdzenie jest u˝ytkowane razem z kuchenkà lub innym urzàdzeniem grzewczym, nale˝y
przewietrzaç pomieszczenie z uwagi na mo˝liwoÊç wystàpienia niedoboru tlenu.

3. Nie wykorzystywaç klimatyzatora do nieokreÊlonych zastosowaƒ specjalnych (np. utrzymywania
warunków przechowywania precyzyjnych urzàdzeƒ, ˝ywnoÊci, zwierzàt, roÊlin i dzie∏ sztuki). Mo˝e
to zniszczyç te obiekty. 

Czyszczenie i konserwacja

1. Nie dotykaç metalowych cz´Êci urzàdzenia podczas wyjmowania filtra. Mo˝e to skutkowaç
skaleczeniem.

2. Do czyszczenia wn´trza klimatyzatora nie wolno stosowaç wody. Zetkni´cie z wodà mo˝e
zniszczyç izolacj´ stwarzajàc niebezpieczeƒstwo pora˝enia pràdem elektrycznym.

3. Podczas czyszczenia urzàdzenia najpierw nale˝y si´ upewniç, ˝e wy∏àczone jest zasilanie
i bezpiecznik obwodu. Podczas pracy urzàdzenia wentylator obraca si´ z bardzo du˝à pr´dkoÊcià.
JeÊli podczas czyszczeniu wewn´trznych cz´Êci urzàdzenia, zosta∏oby ono przypadkowo w∏àczone,
to istnia∏aby mo˝liwoÊç skaleczenia. 

Serwisowanie

W sprawie napraw i konserwacji nale˝y zg∏osiç si´ do punktu serwisowego.

SP1_instr  21.05.2004  08:25  Page 9



10

Wprowadzenie

Symbole u˝yte w instrukcji

Charakterystyka

UWAGA

Taki symbol ostrzega przed niebezpieczeƒstwem pora˝enia pràdem elektrycznym.

Taki symbol ostrzega przed zagro˝eniem, które mo˝e spowodowaç uszkodzenie
klimatyzatora. 

Taki symbol wskazuje na specjalne uwagi.

Urzàdzenie wewn´trzne

Urzàdzenie zewn´trzne

Filtr NANO Plasma

Odbiornik sygna∏u

Panel czo∏owy

Wylot powietrza

Otwory wlotowe
powietrza

Otwory wylotowe
powietrza

Przewody
po∏àczeniowe

Rurki

Wà˝ odp∏ywowy

P∏yta podstawy
Otwory
wylotowe
powietrza

Przewody
po∏àczeniowe

Rurki

Wà˝ odp∏ywowy

P∏yta podstawy

Otwory wlotowe
powietrza

Filtr powietrza

Przewód zasilajàcy
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Bezpieczeƒstwo elektryczne

OSTRZE˚ENIE: Niniejsze urzàdzenie musi byç prawid∏owo pod∏àczone 
do obwodu ochronnego.

OSTRZE˚ENIE: Z wtyczki przewodu zasilajàcego nie wycinaç ani nie usuwaç ko∏ka
ochronnego.

OSTRZE˚ENIE: Pod∏àczenie przewodu ochronnego adaptera do wkr´tu pokrywy
gniazda zasilajàcego nie zapewnia ochrony, jeÊli wkr´t pokrywy nie jest metalowy
i nie jest izolowany, oraz gniazdo zasilajàce nie jest pod∏aczone do obwodu
ochronnego instalacji domowej.

OSTRZE˚ENIE: W razie jakichkolwiek wàtpliwoÊci co do prawid∏owoÊci
pod∏àczenia klimatyzatora do obwodu ochronnego, gniazdo zasilajàce i obwód
elektryczny nale˝y daç do sprawdzenia wykwalifikowanemu elektrykowi.

W celu zminimalizowania niebezpieczeƒstwa pora˝enia pràdem elektrycznym, zawsze nale˝y
pod∏àczaç urzàdzenie do gniazda z obwodem ochronnym.

Zalecana metoda

Przed u˝yciem upewniç
si´, ˝e gniazdo jest
prawid∏owo pod∏àczone 
do obwodu ochronnego.
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Metoda tymczasowa

Tymczasowe zastosowanie adaptera

Ze wzgl´du na zagro˝enie bezpieczeƒstwa stanowczo odradzamy stosowanie adaptera. Do
tymczasowych po∏àczeƒ mo˝na zastosowaç tylko adaptery znajdujàce si´ na liÊcie UL, dost´pne
w wi´kszoÊci sklepów. W celu zapewnienia prawid∏owej biegunowoÊci, nale˝y si´ upewniç, ˝e du˝a
szczelina w adapterze i du˝a szczelina w gnieêdzie znajdujà si´ w jednej linii. Aby uniknàç
uszkodzenia przewodu ochronnego przy od∏àczaniu przewodu zasilajàcego od adaptera, nale˝y
ka˝dà z cz´Êci uchwyciç jednà r´kà. Nale˝y ograniczyç cz´stoÊç od∏àczania przewodu sieciowego,
poniewa˝ mo˝e to doprowadziç do ewentualnego uszkodzenia po∏àczenia ochronnego.

Tymczasowe zastosowanie przed∏u˝acza

Ze wzgl´du na zagro˝enie bezpieczeƒstwa stanowczo odradzamy stosowanie przed∏u˝aczy.
W wyjàtkowych sytuacjach mo˝na zastosowaç 3-przewodowy przewód przed∏u˝acza, o wartoÊciach
znamionowych 15A, 125V posiadajàcy certyfikat CSA i znajdujàcy si´ na liÊcie UL.

UWAGA: Nigdy nie wolno u˝ywaç urzàdzenia z pekni´tym adapterem.

Metalowy wkr´t

Pokrywa gniazda

Wtyk adaptera
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Instrukcje u˝ytkowania

Wk∏adanie baterii

Przechowywanie i wskazówki dotyczàce pilota zdalnego sterowania.

1. Zdjàç z pilota zdalnego sterowania pokryw´ zasobnika na baterie
przesuwajàc jà w kierunku wskazywanym przez strza∏k´.

2. W∏o˝yç nowe baterie. Nale˝y si´ upewniç, ˝e znaki (+) i (-)
znajdujà si´ we w∏aÊciwych kierunkach.

3. Za∏o˝yç pokryw´ wsuwajàc jà z powrotem na miejsce.

UWAGA Stosowaç 2 baterie typu AAA (1,5 V). Nie u˝ywaç
∏adowanych akumulatorów.

•  Pilot zdalnego sterowania mo˝e byç
montowany na Êcianie. 

• W celu sterowania klimatyzatorem, nale˝y
wycelowaç pilot zdalnego sterowania
w czujnik sygna∏u.

Odbiornik sygna∏u
Odbiera sygna∏y z pilota zdalnego sterowania.
(Dêwi´k potwierdzajàcy odebranie sygna∏u: dwa krótkie lub jeden d∏ugi sygna∏.)

Lampki wskaêników dzia∏ania

W∏./ Wy∏. Âwieci si´ w czasie pracy klimatyzatora.

Tryb snu Âwieci si´ w czasie dzia∏ania trybu Snu.

Timer Âwieci si´ w czasie dzia∏ania timera.

Tryb odszraniania Âwieci si´ w podczas odszraniania lub
rozruchu na ciep∏o (tylko model z pompà
ciep∏a)

Praca urzàdzenia
zewn.

Âwieci si´ w czasie dzia∏ania urzàdzenia
zewn´trznego (tylko model ch∏odzàcy)

Nano Plasma Poprzez u˝ycie wielu lampek funkcja
ilustruje swój dynamiczny tryb.

Lampki wskaêników 
dzia∏ania

13
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ON OFF

CANCEL

SET

•

AUTO CLEAN

U˝ytkowanie pilota  zdalnego sterowania

Poni˝ej przedstawiono elementy sterowania.

Elementy sterowania

Tryby pracy

1. PRZYCISK START/STOP
NaciÊni´cie tego przycisku rozpoczyna prac´
klimatyzatora, a ponowne jego naciÊni´cie
jà koƒczy.

2. PRZYCISK WYBORU RODZAJU PRACY
U˝ywany do wyboru rodzaju pracy.

3. PRZYCISKI USTAWIANIA TEMP.
S∏u˝à do ustawiania temperatury 
pomieszczenia.

4. PRZYCISK WYBORU PR¢DKOÂCI 
WENTYLATORA
S∏u˝y do wybrania pr´dkoÊci wentylatora: 
ma∏a, Êrednia, du˝a, CHAOS.

5. PRZYCISK SZYBKIEGO CH¸ODZ./OGRZEW. (OPCJA)
Wykorzystywany do rozpocz´cia lub zakoƒczenia
szybkiego sch∏adzania/ ogrzewania. (Szybkie
sch∏adzanie/ ogrzewanie pracuje przy bardzo 
du˝ej pr´dkoÊci wentylatora w trybie ch∏odzenia/
ogrzewania.)

6. PRZYCISK CHAOS SWING
Stosowany do zatrzymania lub rozpocz´cia 
ruchu ˝aluzji i do ustawienia ˝àdanego 
kierunku nadmuchu powietrza.

7. PRZYCISKI ON/OFF TIMERA
U˝ywane do ustawienia czasu rozpocz´cia
i zakoƒczenia pracy. (Patrz str. 23)

8. PRZYCISKI USTAWIANIA CZASU 
U˝ywane do nastawiania czasu.(Patrz str. 23)

9. PRZYCISKI SET/CANCEL TIMERA
U˝ywane do ustawiania ˝àdanego czasu timera
i do kasowania funkcji timera. (Patrz str. 23)

10. PRZYCISK AUTOMATYCZNEGO TRYBU SNU
Wykorzystywany do w∏àczenia trybu snu.
(Patrz str. 23)

11. PRZYCISK WENTYLACJI
U˝ywany do wymuszenia obiegu powietrza
w pomieszczeniu bez ogrzewania i ch∏odzenia. 
(Patrz str. 24)

12. PRZYCISK SPRAWDZANIA TEMP. POMIESZCZENIA
U˝ywany do sprawdzenia temperatury
w pomieszczeniu.

13. PRZYCISK NANO PLASMA (OPCJA)
S∏u˝y do w∏àczenia i wy∏àczenia funkcji oczyszczania
plazmowego. (Patrz str. 21)

14. PRZYCISK STEROWANIA KIERUNKIEM NADMUCHU
POWIETRZA (OPCJA)
S∏u˝y do ustawienia ˝àdanego kierunku nadmuchu
powietrza.

15. PRZYCISK RESET
S∏u˝y do zerowania ustawieƒ czasu.

16. PRZYCISK 2ndF
U˝ywany przed wybraniem funkcji opisanych na
niebiesko u do∏u przycisków. (Patrz str. 22)

17. PRZYCISK AUTO CLEAN
S∏u˝y do w∏àczenia funkcji samoczynnego czyszczenia.

Nadajnik sygna∏u

Pokrywa
pilota
(otwarta)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

13 14

15 16

17

Tryb ch∏odzenia

Tryb auto. lub Tryb auto. zmienny

Mod. ch∏odzàcy Mod. z pompà ciep∏a

Tryb osuszania

Tryb ogrzewania

14
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ON

1

2

3

4

Tryb ch∏odzenia

Nacisnàç przycisk Start/Stop.
Rozlegnie si´ sygna∏ dêwi´kowy.

Otworzyç pokryw´ pilota zdalnego sterowania. Aby wybraç
tryb ch∏odzenia, nacisnàç przycisk wyboru rodzaju pracy.
Za ka˝dym razem, gdy naciÊni´ty zostanie ten przycisk, tryb
pracy przesuwa si´ w kierunku wskazywanym strza∏kà.

Zamknàç pokryw´ pilota zdalnego sterowania. Ustawiç
temperatur´ ni˝szà ni˝ temperatura w pomieszczeniu. 
Mo˝e byç ona ustawiana w zakresie od 18°C do 30°C co 1°C.

Przy zamkni´tej pokrywie pilota zdalnego
sterowania ustawiç pr´dkoÊç wentylatora.
Mo˝na jà wybraç w czterech zakresach 
– ma∏a, Êrednia, du˝a, CHAOS. Za ka˝dym
razem, gdy naciÊni´ty zostanie ten przycisk,
tryb pracy wentylatora zostaje zmieniony.

Tryb ch∏odzenia Tryb automat. Tryb osuszania Tryb ogrzewania
(tylko dla modeli 
z pompà cieplnà)

Aby podnieÊç temperatur´

Aby obni˝yç temperatur´

Symulacja naturalnego powiewu wiatru za pomocà funkcji CHAOS
• W trybie tym pr´dkoÊç wentylatora sterowana jest automatycznie zasadà funkcji CHAOS, 

co tworzy odczucie przyjemnego powiewu podobnego do naturalnego wiatru.

15
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ON

Operating Instructions

Press the Start/Stop button. 
The unit will respond with 
a beep.

Open the door of the remote controller. To select Auto
Operation , press the operation mode selection button. 
Each time the button is pressed, the operation mode is
shifted in the direction of the arrow.

The temperature and fan speed are automatically set by the
electronic controls based on the actual room temperature. If
you want to change the set temperature, press the Room
Temperature Setting buttons. The cooler or warmer you feel,
the more times (up to two times) you should press the button.
The set temperature will be changed automatically.

During Auto Operation

✟ You cannot control the indoor fan speed. It has already been set by the Fuzzy rule.
✟ If the system is not operating as desired, manually switch to another mode. The system will not

automatically switch from the cooling mode to the heating mode, or from heating mode to cooling
mode, it must be done by manually resetting.

✟ During Auto Operation, pressing the chaos swing button makes the horizontal louvers swing up and
down automatically. If you want to stop auto-swing, press the chaos swing button again.

1

2

3

Auto operation (Cooling model only)

1

2

3

Tryb automatyczny (tylko model ch∏odzàcy)

Nacisnàç przycisk Start/Stop.
Rozlegnie si´ sygna∏ dêwi´kowy.

Otworzyç pokryw´ pilota zdalnego sterowania. Aby
wybraç tryb automatyczny, nacisnàç przycisk wyboru
rodzaju pracy.  Za ka˝dym razem, gdy naciÊni´ty zostanie
ten przycisk, tryb pracy przesuwa si´ w kierunku
wskazywanym strza∏kà.

Nastawy temperatury i pr´dkoÊç wentylatora sà
ustawiane automatycznie za pomocà elektronicznego
uk∏adu sterowania na podstawie akturalnej temperatury
pomieszczenia. Je˝eli chcemy zmieniç nastawionà
temperatur´, nale˝y zamknàç pokryw´ pilota zdalnego
sterowania i nacisnàç przycisk ustawiania temperatury
pomieszczenia. Im zimniej lub cieplej czujemy, tym wi´cej
razy (do dwóch razy) nale˝y nacisnàç ten przycisk.

Tryb ch∏odzenia Tryb automat. Tryb osuszania Tryb ogrzewania 
(tylko dla modeli 
z pompà cieplnà)

Aby podnieÊç temperatur´

Aby obni˝yç temperatur´

Podczas pracy automatycznej:
• Nie mo˝na prze∏àczaç pr´dkoÊci wew. wentyl. Jego pr´dkoÊç jest ustawiana poprzez funkcj´ FUZZY. 
• Je˝eli klimatyzator nie pracuje tak, jak chcemy, nale˝y r´cznie prze∏àczyç go w inny tryb pracy.

System nie prze∏àczy si´ automatycznie z trybu ch∏odzenia do trybu ogrzewania, ani z trybu
ogrzewania do trybu ch∏odzenia. Musi to byç zrobione r´cznie.

• Podczas pracy w trybie automatycznym, naciÊni´cie przycisku sterowania kierunkiem nadmuchu
powietrza powoduje wahad∏owy ruch ˝aluzji poziomych w gór´ i w dó∏. Je˝eli chcemy zatrzymaç
nale˝y nacisnàç przycisk funkcji CHAOS.

16
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ON

1

2

3

4

Nacisnàç przycisk Start/Stop.
Rozlegnie si´ sygna∏ dêwi´kowy.

Otworzyç pokryw  ́pilota zdalnego sterowania. Aby wybraç 
tryb automatyczny zamienny, nacisnàç przycisk wyboru rodzaju
pracy. Za ka˝dym razem, gdy naciÊní ty zostanie ten przycisk,
tryb pracy przesuwa sí  w kierunku wskazywanym strza∏kà.

Zamknàç pokryw´ pilota zdalnego sterowania. Ustawiç
temperatur´ ni˝szà ni˝ temperatura w pomieszczeniu. 
Mo˝e byç ona ustawiana w zakresie od 18°C do 30°C co 1°C.

Ponownie ustawiç pr´dkoÊç wentylatora przy
zamkni´tej pokrywie pilota zdalnego
sterowania. Mo˝na jà wybraç w czterech
zakresach – ma∏a, Êrednia, du˝a, CHAOS. 
Za ka˝dym razem, gdy naciÊni´ty zostanie ten
przycisk, tryb pracy wentylatora zostaje zmieniony.

Tryb ch∏odzenia Tryb automat.
zmienny

Tryb osuszania Tryb ogrzewania
(tylko dla modeli 
z pompà cieplnà)

Aby podnieÊç temperatur´

Aby obni˝yç temperatur´

Podczas pracy automatycznej zamiennej:
Klimatyzator automatycznie zmienia tryb pracy, aby utrzymaç sta∏à temperatur´ w pomieszczeniu.
Gdy temperatura pomieszczenia ró˝ni si´ o ponad ±2°C w stosunku do temperatury nastawionej,
klimatyzator pracujàc w trybie pracy automatycznej zamiennej utrzymuje temperatur´
pomieszczenia w zakresie ±2°C w odniesieniu do temperatury nastawionej.

Tryb automatyczny zmienny (tylko model z pompà ciep∏a)

17
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ON

1

2

3

Nacisnàç przycisk Start/Stop.
Rozlegnie si´ sygna∏ dêwi´kowy.

Otworzyç pokryw´ pilota zdalnego sterowania. Aby
wybraç tryb osuszania, nacisnàç przycisk wyboru rodzaju
pracy.  Za ka˝dym razem, gdy naciÊni´ty zostanie ten
przycisk, tryb pracy przesuwa si´ w kierunku
wskazywanym strza∏kà.

Tryb ch∏odzenia Tryb automat. Tryb osuszania Tryb ogrzewania
(tylko dla modeli 
z pompà cieplnà)

Podczas osuszania:
• Je˝eli przyciskiem wyboru rodzaju pracy wybierzemy tryb osuszania, to klimatyzator rozpocznie

dzia∏aç w trybie osuszania, ustawiajàc automatycznie temperatur´ i wielkoÊç przep∏ywu powietrza
w pomieszczeniu na najlepsze warunki dla osuszania (na podstawie bie˝àcej temperatury).

W takiej sytuacji temperatura nie jest jednak wyÊwietlana na pilocie zdalnego sterowania. 
Równie˝ nie mo˝na sterowaç temperaturà pomieszczenia.
• Podczas pracy w trybie osuszania, przep∏yw powietrza jest automatycznie ustawiany wed∏ug

algorytmu optymalizacji, zale˝nie od bie˝àcej temperatury pomieszczenia. Stwarza to zdrowe
i korzystne warunki przebywania w pomieszczeniu (nawet w bardzo wilgotnym okresie).

Naturalny wiatr sterowany funkcji CHAOS
• Aby uzyskaç efekt odÊwie˝ajàcy, nale˝y nacisnàç przycisk

wyboru pr´dkoÊci  wentylatora i ustawiç go w tryb pracy
CHAOS. W trybie tym pr´dkoÊç wentylatora jest sterowana
automatycznie logikà CHAOS, co tworzy odczucie
przyjemnego powiewu podobnego do naturalnego wiatru.

Tryb osuszania

Ponownie ustawiç pŕ dkoÊç wentylatora przy
zamkni´tej pokrywie pilota zdalnego sterowania.
Pŕ dkoÊç wentylatora mo˝na wybraç w czterech
zakresach – ma∏a, Êrednia, du˝a, CHAOS. 
Za ka˝dym razem, gdy naciÊni´ty zostanie ten
przycisk, tryb pracy wentylatora zostaje prze∏àczony.

18
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ON

1

2

3

4

Tryb ogrzewania (tylko model z pompà ciep∏a)

Nacisnàç przycisk Start/Stop.
Rozlegnie si´ sygna∏ dêwi´kowy.

Otworzyç pokryw´ pilota zdalnego sterowania. Aby wybraç
tryb ogrzewania, nacisnàç przycisk wyboru rodzaju pracy.
Za ka˝dym razem, gdy naciÊni´ty zostanie ten przycisk, tryb
pracy przesuwa si´ w kierunku wskazywanym strza∏kà.

Zamknàç pokryw´ pilota zdalnego sterowania. Ustawiç
temperatur´ wy˝szà ni˝ temperatura w pomieszczeniu.
Mo˝e byç ona ustawiana w zakresie od 16°C do 30°C co 1°C.

Aby podnieÊç temperatur´

Aby obni˝yç temperatur´

Symulacja naturalnego powiewu wiatru za pomocà funkcji CHAOS
• Aby uzyskaç efekt odÊwie˝ajàcy, nale˝y nacisnàç przycisk wyboru pr´dkoÊci  wentylatora

i ustawiç go w tryb pracy CHAOS. W trybie tym pr´dkoÊç wentylatora jest sterowana
automatycznie funkcji CHAOS, co tworzy odczucie przyjemnego powiewu podobnego 
do naturalnego wiatru.

Tryb ch∏odzenia Tryb automat. Tryb osuszania
Tryb ogrzewania
(tylko dla modeli 
z pompà cieplnà)

Ponownie ustawiç pr´dkoÊç wentylatora przy
zamkni´tej pokrywie pilota zdalnego sterowania.
Pr´dkoÊç tà mo˝na wybraç w czterech 
zakresach – ma∏a, Êrednia, du˝a, CHAOS. 
Za ka˝dym razem, gdy naciÊni´ty zostanie ten
przycisk, tryb pracy wentylatora zostaje prze∏àczony.

19
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1

2

3

Tryb szybkiego sch∏adzania

Nacisnàç przycisk Start/Stop.
Rozlegnie si´ sygna∏ dêwi´kowy.

W celu wybrania trybu szybkiego
sch∏adzania, nacisnàç przycisk szybkiego
ch∏odzenia.  Klimatyzator b´dzie pracowa∏
przy bardzo du˝ej pr´dkoÊci wentylatora
w trybie ch∏odzenia przez 30 minut.

Aby anulowaç tryb szybkiego sch∏adzania, nacisnàç
ponownie przycisk szybkiego ch∏odzenia, przycisk
pr´dkoÊci wentylatora lub przycisk ustawiania temperatury
pomieszczenia. Klimatyzator b´dzie pracowa∏ w trybie
ch∏odzenia przy du˝ej pr´dkoÊci wentylatora.

lub lub

• Po wybraniu w dowolnym momencie trybu szybkiego sch∏adzania, klimatyzator b´dzie
wdmuchiwa∏ zimne powietrze przez 30 minut z maksymalnie du˝à pr´dkoÊcià, automatycznie
ustawiajàc temperatur´ pomieszczenia na 18°C. 

Funkcja ta jest u˝ywana, aby sch∏odziç pomieszczenie w jak najkrótszym czasie.
W trybie pompy ciep∏a, trybie logiki rozmytej lub trybie automatycznym zamiennym funkcja
szybkiego sch∏adzania nie jest dost´pna.
• Aby z trybu szybkiego sch∏adzania powróciç do normalnego trybu ch∏odzenia, wystarczy 

nacisnàç przycisk wyboru rodzaju pracy, wyboru pr´dkoÊci wentylatora, ustawiania temperatury
pomieszczenia lub ponownie przycisk szybkiego ch∏odzenia.

UWAGA
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Tryb szybkiego ogrzewania (opcja)

Nacisnàç przycisk Start/Stop.
Rozlegnie si´ sygna∏ dêwi´kowy.

Aby wybraç tryb szybkiego ogrzewania, nale˝y otworzyç
pokryw´ pilota zdalnego sterowania.

W celu wybrania trybu szybkiego
ogrzewania, nacisnàç przycisk szybkiego
ogrzewania.  Klimatyzator b´dzie pracowa∏
przy bardzo du˝ej pr´dkoÊci wentylatora
w trybie ogrzewania przez 60 minut.

Aby anulowaç tryb szybkiego ogrzewania, nacisnàç
ponownie przycisk szybkiego ogrzewania, przycisk
pr´dkoÊci wentylatora lub przycisk ustawiania temp.
pomieszczenia. Klimatyzator b´dzie pracowa∏ w trybie
ogrzewania przy du˝ej pr´dkoÊci wentylatora.

lub lub

Tryb ch∏odzenia Tryb automat. Tryb osuszania Tryb ogrzewania
(tylko dla modeli 
z pompà cieplnà)

• Po wybraniu w dowolnym momencie trybu szyb. ogrzew., klimatyzator b´dzie wdmuchiwa∏ goràce
powietrze przez 60 min. z maks. du˝à pr´d., autom. ustawiajàc temp. pomieszczenia na 30°C. 

Funkcja ta jest u˝ywana, aby szybko ogrzaç pomieszczenie. W trybie ch∏odzenia, trybie osuszania
lub trybie automatycznym zamiennym funkcja szybkiego ogrzewania nie jest dost´pna.
• Aby z trybu szybkiego ogrzewania powróciç do normalnego trybu ogrzewania, wystarczy

nacisnàç przycisk albo wyboru rodzaju pracy, albo wyboru pr´dkoÊci wentylatora, ustawiania
temperatury albo przycisk JET HEAT.

UWAGA
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1

2

3

Tryb oczyszczania plazmowego NANO PLASMA (opcja)

Dotyczy tylko funkcji oczyszczania plazmowego NANO PLASMA

Otworzyç pokryw´ pilota zdalnego sterowania. Nacisnàç
przycisk „PLASMA” plazmowego oczyszczania powietrza. 
Po naciÊni´ciu tego przycisku funkcja zostanie w∏àczona.
Ponowne naciÊniecie przycisku wy∏àcza
funkcj´.

Ponownie ustawiç pr´dkoÊç wentylatora przy zamkni´tej
pokrywie pilota zdalnego sterowania. Pr´dkoÊç
t´ mo˝na wybraç w czterech krokach - ma∏a,
Êrednia, du˝a, CHAOS. Za ka˝dym razem,
gdy naciÊni´ty zostanie ten przycisk, tryb
pracy wentylatora zostaje prze∏àczony.
• Funkcja plazmowego oczyszczania powietrza 

(NANO PLASMA) jest dost´pna podczas
ch∏odzenia, ogrzewania i ka˝dego innego trybu pracy

Nacisnàç przycisk Start/Stop. 
Rozlegnie si´ sygna∏ dêwi´kowy.

Za ka˝dym razem, gdy naciÊni´ty zostanie 
przycisk      , tryb pracy wentylatora zostaje
prze∏àczony

JeÊli zostanie naciÊni´ty przycisk PLASMA, w∏àcza
si´ funkcja oczyszczania powietrza NANO PLASMA.
Ustawiana jest ma∏a pr´dkoÊç wentylatora.
Pr´dkoÊç t´ mo˝na wybraç w czterech krokach -
ma∏a, Êrednia, du˝a, CHAOS.

22
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ON OFF

CANCEL

SET

ON OFF SET

AUTO CLEAN

1

2

3

Otworzyç pokryw´ pilota zdalnego sterowania. 
Aby uruchomiç drugie funkcje opisane na niebiesko
poni˝ej przycisku, nacisnàç przycisk '2ndF'.
(Na wyÊwietlaczu pilota zdalnego sterowania 
uka˝e si´ wskaênik drugiej funkcji '2ndF'.)
Przyciski te s∏u˝à do obs∏ugi timera.

Druga funkcja staje si´ nieaktywna po up∏ywie krótkiego
czasu lub po ponownym naciÊni´ciu tego przycisku.

Wi´cej szczegó∏ów znajduje si´ w opisie
funkcji na nast´pnej stronie.

Nacisnàç przycisk Start/Stop.
Rozlegnie si´ sygna∏ dêwi´kowy.

Druga funkcja przycisków (2ndF)

23
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ON OFF

CANCEL

SET

CANCEL

SET

CANCEL

SET

Tryb Snu

Nastawianie zegara

Funkcje dodatkowe

1. Nacisnàç przycisk automatycznego trybu snu i ustawiç czas automatycznego wy∏àczenia
urzàdzenia.

2. Zegar wy∏àczenia mo˝na zaprogramowaç w krokach co 1 godzin´ naciskajàc przycisk trybu snu od
1 do 7 razy. W celu zmiany okresu czasu w krokach co godzin´, nacisnàç przycisk automatycznego
trybu snu po wycelowaniu pilota w klimatyzator.

3. Sprawdziç, czy Êwieci si´ dioda LED wskazujàca tryb snu. W celu skasowania trybu Snu nale˝y
nacisnàç przycisk kilkakrotnie, a˝ z wyÊwietlacza zniknie symbol gwiazdki (      ).

W trybie ch∏odzenia lub osuszania: 
Aby zapewniç wygodny sen, ustawiona temperatura b´dzie w 30 minut póêniej automatycznie
podniesiona o 1°C, a nast´pnie w godzin´ póêniej o 2°C.

1. Aktualny czas mo˝e byç nastawiony tylko wtedy, gdy naciÊni´ty zosta∏
przycisk RESET. Po wymianie baterii w pilocie zdalnego sterowania, w celu
wyzerowania czasu, nale˝y nacisnàç przycisk RESET. Nacisnàç przycisk Start/ Stop.

2. Nacisnàç przycisk 2ndF i sprawdziç, czy wskaênik 2ndF jest podÊwietlony.
3. Naciskaç przyciski ustawiania czasu dopóki nie uka˝e si´ ˝àdana godzina.
4. Nacisnàç przycisk SET

1. Upewniç si´, ˝e godzina na pilocie zdalnego sterowania jest
ustawiona prawid∏owo.

2. Nacisnàç przycisk 2ndFF.
3. Nacisnàç przycisk ON/OFF w∏àczenia 

lub wy∏àczenia timera.
4. Naciskaç przycisk ustawiania czasu dopóki 

nie uka˝e si´ ˝àdana godzina.
5. Wycelowaç pilotem zdalnego sterowania w odbiornik sygna∏u.

Naciskajàc przycisk SET nastawiç wybrany czas w∏àczenia/wy∏àczenia.

Kasowanie ustawieƒ timera:
Sprawdziç, czy wskaênik 2ndF nie jest podÊwietlony.
Celujàc pilotem zdalnego sterowania w odbiornik sygna∏u, nacisnàç przycisk 
CANCEL (Wskaêniki timera na klimatyzatorze i wyÊwietlaczu zniknà.)

Aby zapewniç spokojny wypoczynek, klimatyzator w trybie Snu pracuje z ma∏à pr´dkoÊcià
wentylatora (ch∏odzenie) lub Êrednià pr´dkoÊcià wentylatora (tylko pompa cieplna).
UWAGA

Zwróciç uwag´ na wskaênik  A.M. (przed po∏udniem) i P.M. (po po∏udniu).UWAGA

Nale˝y wybraç jeden z poni˝szych czterech trybów pracy.UWAGA

CANCEL

SET

ON OFF

CANCEL

SET

CANCEL

SET

Timer wy∏àczenia Timer w∏àczenia Timer wy∏àczenia i w∏àczenia Timer w∏àczenia i wy∏àczenia

Opóênione w∏àczenie/programowane wy∏àczenie
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Sterowanie kierunkiem nadmuchu powietrza 

Tryb wentylacji 

Funkcja samoczynnego czyszczenia

Chaos Air ogranicza zu˝ycie energii elektrycznej i zapobiega przech∏odzeniu. 
Pr´dkoÊç wentylatora, zale˝nie od temperatury otoczenia, zmienia si´ automatycznie 
z du˝ej na ma∏à i na odwrót.

UWAGA

• Funkcja samoczynnego oczyszczania usuwa wilgoç, która powstaje na urzàdzeniu wewn´trznym
podczas ch∏odzenia lub osuszania. 

• W czasie pracy w trybie samoczynnego oczyszczania dost´pne sà jedynie przyciski Start/Stop,
PLASMA i AUTO CLEAN.

UWAGA

Kierunek nadmuchu powietrza w pionie (do góry/ do do∏u)
mo˝e byç regulowany przy u˝yciu pilota zdalnego sterowania.

Nacisnàç przycisk Chaos Swing.
˚aluzje zacznà si´ poruszaç.

Nacisnàç przycisk Start/ Stop, 
aby w∏àczyç urzàdzenie.

Wymusza cyrkulacj´ powietrza w pomieszczeniu bez ch∏odzenia i ogrzewania.
1. Nacisnàç przycisk Start/ Stop. Rozlegnie si´ sygna∏ dêwi´kowy.
2. Otworzyç pokryw´ pilota zdalnego sterowania. Nacisnàç przycisk w∏àczenia wentylacji. Zamknàç

pokryw´ pilota zdalnego sterowania. Teraz, po ka˝dym naciÊni´ciu przycisk wyboru pr´dkoÊci
wentylatora, jego pr´dkoÊç jest prze∏àczana z ma∏ej do trybu Chaos i z powrotem na ma∏à pr´dkoÊç. 

Aby zatrzymaç ˝aluzje, nale˝y nacisnàç
ponownie przycisk Chaos Swing. Po 30
minutach ˝aluzje automatycznie powrócà 
do ustawienia maksymalnego przep∏ywu
powietrza.

Chaos Air Pr´dkoÊç wentylatora 
jest ma∏a

Pr´dkoÊç wentylatora 
jest Êrednia

Pr´dkoÊç wentylatora 
jest du˝a

25

1. Za ka˝dym razem, gdy naciÊni´ty zostaje przycisk AUTO CLEAN, funkcja ta jest
uaktywniana lub anulowana. 2. Funkcja samoczynnego oczyszczania dzia∏a przed i po
ch∏odzeniu lub osuszaniu. Szczegó∏y dzia∏ania opisano dalej. 3. Gdy urzàdzenie zostaje
w∏àczone przy uaktywnionej funkcji samoczynnego oczyszczania, uruchamia si´ funkcja
startu na zimno i po 20 sekundach w∏àcza si´ wewn´trzny wentylator. 4. Gdy w celu

wy∏àczenia urzàdzenia, przy uaktywnionej funkcji samoczynnego oczyszczania, zostaje naciÊni´ty przycisk
Start/ Stop, klimatyzator pracuje w trybie AUTO CLEAN, bez wykorzystania funcji uk∏adu osuszania i dla
funkcji ch∏odzenia funkcji AUTO CLEAN trwa 30 minut dla funkcji grzania – 16 minut. 5. JeÊli naciÊni´ty
zostanie przycisk AUTO CLEAN w czasie pracy urzàdzenie i funkcja ta zostanie automatycznie wykonane.

AUTO CLEAN
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Praca wymuszona

Funkcja automatycznego restartu

Jest to tryb pracy podejmowany w przypadku naciÊni´cia
prze∏àcznika zasilania bez u˝ycia pilota zdalnego sterowania.
Je˝eli chcemy przerwaç dzia∏anie, nale˝y ponownie nacisnàç
ten przycisk.

W przypadku w∏àczenia zasilania po jego zaniku, urzàdzenie automatycznie powraca 
do poprzednich warunków pracy.
Nie ma potrzeby w∏àczania tej funkcji naciskajàc jakiekolwiek przyciski.
W poczàtkowej fazie wentylator pracuje z ma∏à pr´dkoÊcià, spr´˝arka w∏àcza si´ ok. 2-3 minuty
póêniej. Po uruchomieniu spr´˝arki, wentylator równie˝ powraca do poprzedniego trybu pracy.

Du˝a pr´dkoÊç

Prze∏àcznik
zasilania

Tryb sprawdzenia
W czasie trybu sprawdzenia, urzàdzenie pracuje w trybie ch∏odzenia przy du˝ej pr´dkoÊci
wentylatora, zale˝nie od temperatury w pomieszczeniu, a po 18 minutach si´ resetuje.
W przypadku otrzymania sygna∏u z pilota zdalnego sterowania podczas pracy w trybie
sprawdzenia, urzàdzenie pracuje tak, jak nastawiono z pilota.
JeÊli chcemy skorzystaç z tej funkcji, nale˝y otworzyç do góry przedni panel oraz nacisnàç
i przytrzymaç na ok. 3 sekundy przycisk w∏àczenia zasilania.
JeÊli chcemy przerwaç tryb sprawdzenia, nale˝y ponownie nacisnàç ten przycisk.

Przydatne informacje
Pr´dkoÊç przep∏ywu powietrza, a wydajnoÊç ch∏odnicza.
WydajnoÊç ch∏odnicza podana w danych technicznych jest
wartoÊcià w warunkach, gdy pr´dkoÊç wentylatora jest
ustawiona na pr´dkoÊç du˝à. Przy pr´dkoÊciach ma∏ej 
lub Êredniej wydajnoÊç b´dzie ni˝sza. 
Du˝a pr´dkoÊç wentylatora jest zalecana, gdy chcemy 
szybko sch∏odziç pomieszczenie.

Model z pompà cieplnà

Temp. pomieszcz. ≥ 24°C 21°C ≤ Temp. pomieszcz. < 24°C Temp. pomieszcz. < 21°C
Tryb pracy
Pr´d. went. wew.

Temp. nastaw.

ch∏odzenie
du˝a

22°C

ch∏odzenie
du˝a

22°C

osuszanie
du˝a

23°C

ogrzewanie
du˝a

24°C

Model
ch∏odzàcy
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Filter

Czyszczenie i konserwacja

Przed rozpocz´ciem czyszczenia urzàdzenia wewn´trznego, nale˝y od∏àczyç 
urzàdzenie od zasilania.
UWAGA

Filtr czyÊciç po zatrzymaniu urzàdzenia.UWAGA

Brudna lub zatkana w´˝ownica
lub otwory wentylacyjne zmniejszajà
wydajnoÊç pracy systemu klimatyzacji
i powodujà zwi´kszenie kosztów
u˝ytkowania.

UWAGA

Urzàdzenie wewn´trzne

Urzàdzenie zewn´trzne

OSTRZE˚ENIE: Przed rozpocz´ciem czyszczenia, wy∏àczyç urzàdzenie. CzyÊciç u˝ywajàc
mi´kkiej i suchej tkaniny. Nie stosowaç wybielaczy ani Êrodków Êciernych.

Filtr

Stan w´˝ownicy wymiennika ciep∏a i otwory wentylacyjne urzàdzenia zewn´trznego nale˝y sprawdzaç
regularnie. JeÊli sà pokryte brudem lub sadzà, w´˝ownic´ wymiennika ciep∏a i otwory wentylacyjne
mo˝na profesjonalnie oczyÊciç za pomocà pary.

Bok

Otwory
wylotowe
powietrza

Rurki

Wà˝
odprowa-
dzajàcy
skropliny

Rurki

Wà˝
odprowa-
dzajàcy
skropliny

Rurki
Wà˝ 
odprowa-
dzajàcy
skropliny

Ty∏
Otwory
wlotowe
powietrza

Otwory
wylotowe
powietrza

Otwory
wlotowe
powietrza

Otwory
wylotowe
powietrza

Otwory
wlotowe
powietrza

Bok

Ty∏

Bok

Ty∏
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2. Filtr powietrza wyczyÊciç przy pomocy odkurzacza lub myjàc w ciep∏ej wodzie
z myd∏em.
• Je˝eli filtr jest znacznie zabrudzony, nale˝y go umyç roztworem detergentu 

w letniej wodzie.
• Je˝eli zostanie u˝yta goràca woda (powy˝ej 40°C), filtr mo˝e ulec deformacji.
3. Po myciu w wodzie, dobrze wysuszyç w cieniu.
4. Zainstalowaç ponownie filtr powietrza.

Nigdy nie wolno u˝ywaç:
• Wody cieplejszej ni˝ 40°C.

Mo˝e spowodowaç deformacj´ i/ lub zmian´ koloru.
• Substancji lotnych.

Mo˝na uszkodziç powierzchni´ klimatyzatora.

Filtry powietrza
Filtry powietrza znajdujàce si´ za przednià kratkà powinny 
byç sprawdzane i czyszczone raz na dwa tygodnie lub cz´Êciej, 
gdy jest to konieczne.
1. PodnieÊç przedni panel, podnieÊç troch´ ramk´ filtra i powoli wyjàç filtr.

Filtr
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Czyszczenie filtra

Filtr
powietrza

Filtr
powietrza

Wieszak zaczepu

Zaczep przedniego panelu

OSTRZE˚ENIE: Nie dotykaç filtru PLASMA
w przeciàgu 10 sekund od otwarcia kratki
wlotowej z uwagi no mo˝liwoÊç pora˝enia
wy∏adowaniem elektrycznym.

• Zalecany okres  u˝ytkowania: ok. 3 miesiàce

1. PodnieÊç przedni panel, przytrzymaç i wyjàç filtr powietrza.

2. Wyjàç filtr plazmowy.

3. W∏o˝yç filtr do delikatnego detergentu 
na 1-2 godziny, po czym go wyjàç.

4. Filtr plazmowy dobrze wysuszyç w cieniu, w∏o˝yç go z powrotem.
W∏o˝yç filtry powietrza i dok∏adnie zamknàç przedni panel
zaczepiajàc hak na wieszaku.

28
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Znane problemy i ich rozwiàzania

Przed wezwaniem serwisu, nale˝y przejrzeç poni˝szà list´ znanych problemów i rozwiàzaƒ.

Klimatyzator pracuje normalnie, gdy:
• S∏ychaç odg∏os stukania. Jest on powodowany przez wod´ unoszonà przez wentylator w czasie

zwi´kszonej wilgotnoÊci powietrza lub podczas deszczu. W∏aÊciwoÊç ta pomaga usunàç wilgoç
z powietrza i poprawia wydajnoÊç ch∏odzenia.

• S∏ychaç trzaski z termostatu. Wyst´puje to podczas rozruchu i zatrzymania cyklu pracy spr´˝arki.
• Widaç wod´ kapiàcà z ty∏u urzàdzenia. W czasie zwi´kszonej wilgotnoÊci powietrza lub podczas

deszczu w podstawie klimatyzatora mo˝e gromadziç si´ woda. Gdy woda si´ przelewa, wtedy kapie
z ty∏u urzàdzenia.

• S∏ychaç obracajàcy si´ wentylator, podczas gdy spr´˝arka nie pracuje. Jest to normalny objaw
podczas pracy.

Zanim wezwiemy serwis
JeÊli mamy problem z naszym klimatyzatorem, nale˝y najpierw przeczytaç poni˝sze informacje
i spróbowaç go rozwiàzaç samodzielnie. JeÊli nie mo˝emy znaleêç rozwiàzania, nale˝y wy∏àczyç
klimatyzator i skontaktowaç si´ z serwisem.

Klimatyzator nie dzia∏a
1. Upewniç si´, ˝e klimatyzator jest pod∏àczony do w∏aÊciwego gniazda zasilajàcego.
2. Sprawdziç bezpiecznik obwodu.
3. Sprawdziç, czy napi´cie zasilanie nie jest nienormalnie niskie lub wysokie.

Podczas ch∏odzenia powietrze wydaje si´ byç niewystarczajàco zimne
1. Sprawdziç, czy ustawienia temperatury sà prawid∏owe.
2. Sprawdziç, czy filtr powietrza nie jest zatkany kurzem. JeÊli tak, wymieniç filtr.
3. Upewniç si´, ˝e wlot powietrza z zewnàtrz nie jest zas∏oni´ty i pomi´dzy klimatyzatorem, a Êcianà

lub p∏otem znajdujàcym si´ za urzàdzeniem zachowana jest odleg∏oÊç co najmniej 50 cm. 
4. Zamknàç drzwi i okna. Sprawdziç, czy w pomieszczeniu nie ma innych êróde∏ ciep∏a.
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Rozwiàzywanie problemów

Klimatyzator mo˝e pracowaç nienormalnie, gdy:

Problem Mo˝liwa przyczyna Co zrobiç

* Szczegó∏y dotyczàce programu Energy Star mo˝na poznaç pod adresem www.energystar.gov.

Klimatyzator nie
uruchamia si´

Klimatyzator nie
ch∏odzi tak, jak

powinien

Klimatyzator
zamarza

� Klimatyzator nie jest pod∏àczony.

� Bezpiecznik uleg∏ przepaleni 
lub si´ wy∏àczy∏.

� Awaria zasilania.

� Ograniczony jest przep∏yw powietrza.

� Termostat nie zosta∏ nastawiony na
odpowiednià wartoÊç.

� Filtr powietrza jest zabrudzony.

� W pomieszczeniu mog∏o byç goràco.

� Ucieka zimne powietrze.

� Nastàpi∏o oblodzenie w´˝ownicy ch∏odzàcej.

� Lód blokuje przep∏yw powietrza i uniemo˝liwia
sch∏adzanie pomieszczenia.

� Upewniç si´, ˝e wtyczka klimatyzatora jest ca∏kowicie 
w∏o˝ona w gniazdo zasilajàce.

� Sprawdziç bezpiecznik obwodu. 
Wymieniç lub za∏àczyç bezpiecznik.

� W przypadku wystàpienia awarii zasilania, nale˝y ustawiç
klimatyzator w pozycji wy∏àczonej.

Po przywróceniu zasilania, przed ponownym 
w∏àczeniem klimatyzatora odczekaç 3 minuty, 

aby zapobiec przecià˝eniu spr´˝arki.

� Upewniç si´, ˝e z przodu klimatyzatora nie ma ˝adnych
zas∏on, przes∏on, mebli blokujàcych przep∏yw powietrza.

� Ustawiç pokr´t∏o na wy˝szy numer. Najwy˝sza wartoÊç
odpowiada maksymalnemu ch∏odzeniu.

� Filtr nale˝y czyÊciç przynajmniej raz na 2 tygodnie. 
Patrz rozdzia∏ Czyszczenie i konserwacja.

� Przy pierwszym w∏àczeniu klimatyzatora nale˝y odczekaç, 
a˝ pomieszczenie si´ och∏odzi.

� Sprawdziç, czy zimne powietrze nie ucieka poprzez 
otwarte paleniska.

� Patrz Zamarzanie klimatyzatora poni˝ej.

� Ustawiç tryb pracy na  ch∏odzenie lub du˝à pr´dkoÊç
wentylatora, przy nastawie termostatu 1 lub 2.
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Warunki gwarancji

1. Gwarancja LG Electronics Polska Sp. z o.o. dotyczy klimatyzatorów marki LG zakupionych w Polsce („Klimatyzator”)
i jest wa˝na wy∏àcznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. LG Electronics Polska Sp. z o.o. gwarantuje sprawne dzia∏anie Klimatyzatora, na który wydana jest niniejsza Karta
Gwarancyjna, pod warunkiem korzystania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w Instrukcji Obs∏ugi.

3. Karta Gwarancyjna jest wa˝na, je˝eli sporzàdzona jest na oryginalnym druku i zawiera dane obejmujàce nazw´,
model, numer fabryczny oraz dat´ instalacji Klimatyzatora, piecz´ç i podpis instalatora oraz podpis u˝ytkownika.
Dokonywanie jakichkolwiek skreÊleƒ lub poprawek w Karcie Gwarancyjnej pociàga za sobà jej uniewa˝nienie.

4. LG Electronics Polska Sp. z o.o. udziela gwarancji na okres 24 miesi´cy, liczàc od daty zakupu Klimatyzatora.
Realizacja uprawnieƒ gwarancyjnych odbywaç si´ b´dzie po przedstawieniu ASS wa˝nej Karty Gwarancyjnej
wraz z dowodem zakupu Klimatyzatora oraz potwierdzeniu zgodnoÊci zapisów w Karcie Gwarancyjnej ze stanem
faktycznym.

5. Gwarancjà obj´te sà wy∏àcznie uszkodzenia i wady powsta∏e z przyczyn tkwiàcych w Klimatyzatorze. 
Gwarancjà nie sà obj´te:

– uszkodzenia powsta∏e w wyniku b∏´dów pope∏nionych przez instalatora przy monta˝u Klimatyzatora,
– uszkodzenia powsta∏e z przyczyn zewn´trznych jak np. uszkodzenia mechaniczne, uderzenie pioruna, powodzi,

korozji, przepi´ç sieci elektrycznej itp.,
– uszkodzenia powsta∏e w wyniku nieprzestrzegania warunków techniczno – eksploatacyjnych zawartych

w Instrukcji Obs∏ugi, a w szczególnoÊci z nieprawid∏owej eksploatacji, konserwacji, obs∏ugi, przechowywania,
u˝ycia niew∏aÊciwych materia∏ów eksploatacyjnych (np. filtrów),

– czynnoÊci i cz´Êci wymienione w Instrukcji Obs∏ugi oraz nale˝àce do normalnej eksploatacji urzàdzenia
np. konserwacja urzàdzenia, wymiana filtrów,

– roszczenia z tytu∏u parametrów technicznych sprz´tu, o ile sà one zgodne z podanymi przez producenta
w Instrukcji Obs∏ugi lub innym dokumencie o charakterze normatywnym.

6. Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane b´dà bezp∏atnie przez ASS, w mo˝liwie krótkim terminie,
nie przekraczajàcym 14 dni, liczàc od daty zg∏oszenia Klimatyzatora do naprawy. Koszt dodatkowych prac
instalatorskich, monta˝owych wymaganych do realizacji naprawy np. demonta˝ i transport Klimatyzatora,
obcià˝ajà gwaranta.

7. U˝ytkownik jest zobowiàzany do przeprowadzenia w ciàgu roku przynajmniej dwóch przeglàdów technicznych
Klimatyzatora LG w porze jesienno-zimowej i zimowo-wiosennej w celu dokonania niezb´dnych do prawid∏owej pracy
czynnoÊci serwisowych, zgodnych z wykazem umieszczonym w Instrukcji Obs∏ugi. Przeglàdy te sà p∏atne wed∏ug
cennika Autoryzowanej Stacji Serwisowej ASS i muszà byç odnotowane w Karcie Gwarancyjnej. W przypadku braku
wykonywania obowiàzkowych przeglàdów technicznych u˝ytkownik traci wszelkie prawa wynikajàce z gwarancji.

8. U˝ytkownik traci wszelkie prawa wynikajàce z gwarancji w przypadku stwierdzenia dokonywania nieautoryzowanych
napraw lub zmian konstrukcyjnych.

9. W przypadku nieuzasadnionych zg∏oszeƒ reklamacyjnych u˝ytkownik ponosi koszty zwiàzane z wykonywanymi
czynnoÊciami.

10. U˝ytkownikowi przys∏uguje prawo wymiany Klimatyzatora na nowy lub zwrotu kwoty zakupu Klimatyzatora, je˝eli
w okresie gwarancji dokonano dwóch napraw (wymian spr´˝arki) a Klimatyzator b´dzie nadal wykazywa∏ wady
uniemo˝liwiajàce jego u˝ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Wybór sposobu za∏atwienia reklamacji nale˝y
do gwaranta.

11. LG Electronics Polska Sp. z o.o. nie b´dzie ponosi∏a odpowiedzialnoÊci za terminowoÊç napraw gwarancyjnych, je˝eli
dzia∏alnoÊç sieci serwisowej zak∏ócona zostanie nieprzewidzianymi okolicznoÊciami o charakterze si∏y wy˝szej.

12. W przypadku, gdy u˝ytkownik jest konsumentem, gwarancja nie wy∏àcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieƒ
wynikajàcych z niezgodnoÊci towaru z umowà (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach
sprzeda˝y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego – Dz. U. Nr 141, poz. 1176). 

Uwagi i reklamacje dotyczàce dzia∏alnoÊci Autoryzowanych Stacji Serwisowych prosimy kierowaç do: 

LG Electronics Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Dzia∏ Obs∏ugi Sieci Serwisowej tel. (022) 606-14-50, fax: (022) 606-14-55

e-mail: service@lge.pl 
http://pl.lgservice.com

Przeglàdy konserwacyjne klimatyzatorów obejmujà:
- czyszczenie filtrów jednostki wewn´trznej
- czyszczenie lameli parownika i skraplacza
- sprawdzenie szczelnoÊci po∏àczeƒ uk∏adu z freonem
- pomiar sprawnoÊci elektrycznej
- pomiar wydajnoÊci ch∏odniczej
- sprawdzenie szczelnoÊci uk∏adu-strona ssàca i t∏oczna

- pomiar ciÊnieƒ Êrodka ch∏odniczego
- sprawdzenie uk∏adu odprowadzenia kondensatu

pod wzgl´dem szczelnoÊci
- sprawdzenie przewodów i izolacji ze wzgl´du

na uszkodzenia mechaniczne
- sprawdzenie dzia∏ania urzàdzeƒ sterujàcych

SP1_instr  21.05.2004  08:26  Page 34



A
dn

ot
ac

je
 o

 p
rz

eb
ie

gu
 n

ap
ra

w
y

Lp
. 

D
at

a 
zg

∏o
sz

en
ia

 
D

at
a 

za
ko

ƒc
ze

ni
a 

O
pi

s 
na

pr
aw

y
P

ie
cz

àt
ka

 A
SS

P
ot

w
ie

rd
ze

ni
e 

sp
rz

´t
u 

do
 n

ap
ra

w
y

na
pr

aw
y

kl
ie

nt
a

A
dn

ot
ac

je
 d

ot
yc

zà
ce

 p
rz

eg
là

dó
w

Lp
.  

D
at

a 
w

yk
on

an
ia

 
U

w
ag

i s
er

w
is

u
P

ie
cz

àt
ka

 A
SS

P
ot

w
ie

rd
ze

ni
e 

pr
ze

gl
àd

u
kl

ie
nt

a

SP1_instr  21.05.2004  08:26  Page 35


