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Klimatyzatory œcienne typu Split
KWI 09 HU, KWI 12 HU, KWI 18 HU
KWA 09 HU, KWA 12 HU, KWA 18 HU
KWI 0909 HU, KWI 1212 HU
KWA 0909 HU, KWA 1212 HU

Instrukcja obs³ugi i monta¿u

Monta¿, pierwsze uruchomienie, przegl¹dy i konserwacja urz¹dzenia mog¹ byæ wykonywane
jedynie przez Instalatora lub Serwisanta, na podstawie niniejszej instrukcji.

Klimatyzator jest przeznaczony do klimatyzowania pomieszczeñ mieszkalnych i biurowych.



2

Spis treœci:
1. Wskazówki ogólne 2
2. Bezpieczeñstwo 3
3. Opis urz¹dzenia 4
4. Obs³uga 5
5. Czyszczenie 9
6. Usuwanie usterek 10
7. Dane techniczne 12
8. Przetwarzanie zu¿ytych urz¹dzeñ 13
9. Gwarancja 13
10. Instrukcja monta¿u 14
11. Monta¿ modu³u wewnêtrznego 16
12. Monta¿ modu³u zewnêtrznego 17
13. Pod³¹czenie elektryczne 18
14. Schematy elektryczne 19

1. Wskazówki ogólne
Proszê przeczytaæ!
Przed rozpoczêciem monta¿u i u¿ytkowania klimatyzatora nale¿y przeczytaæ niniejsz¹ instrukcjê i starannie j¹ przechowaæ. W
przypadku sprzeda¿y urz¹dzenia instrukcjê nale¿y przekazaæ nowemu w³aœcicielowi. Przy pracach konserwacyjnych lub
ewentualnych naprawach instrukcjê udostêpniæ do wgl¹du Serwisantowi.

Symbole wystêpuj¹ce w niniejszej instrukcji obs³ugi i monta¿u
W instrukcji wystêpuj¹ nastêpuj¹ce symbole:

Niebezpieczeñstwo!
Wskazówki dotycz¹ce wystêpowania mo¿liwego niebezpieczeñstwa dla Instalatora lub U¿ytkownika oraz uszkodzenia urz¹-
dzenia.

Niebezpieczeñstwo!
Zagro¿enie zdrowia lub ¿ycia przez pora¿enie pr¹dem elektrycznym.

Niebezpieczeñstwo!
Zagro¿enie zdrowia lub ¿ycia przez oparzenia lub przypalenia.

Uwaga!
Wskazówka dotycz¹ca mo¿liwoœci wyst¹pienia niebezpiecznych sytuacji, które mog¹ powstaæ podczas monta¿u lub eksplo-
atacji urz¹dzenia i spowodowaæ uszkodzenia urz¹dzenia, lub zagro¿enia dla œrodowiska.

Symbol ten zwraca uwagê na koniecznoœæ wykonania konkretnych czynnoœci. Sposób postêpowania opisany jest krok po
kroku.
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2. Bezpieczeñstwo

2.1 Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa
Nale¿y bezwzglêdnie przestrzegaæ nastêpuj¹cych wskazówek dotycz¹cych bezpieczeñstwa i przepisów.
Monta¿, pierwsze uruchomienie, przegl¹dy i konserwacja klimatyzatora mog¹ byæ wykonywane jedynie przez Instalatora lub Serwi-
santa, na podstawie niniejszej instrukcji.
Instalacja elektryczna i instalacja obiegu ch³odz¹cego mog¹ byæ wykonywane jedynie przez Instalatora lub Serwisanta.
Instalator jest odpowiedzialny za przestrzeganie podczas monta¿u obowi¹zuj¹cych przepisów i zaleceñ. Urz¹dzenie mo¿e byæ
u¿ytkowane tylko w stanie kompletnie zmontowanym, wyposa¿onych we wszelkie niezbêdne elementy zabezpieczaj¹ce.

Niebezpieczeñstwo poranienia!
Nie wprowadzaæ ¿adnych przedmiotów poprzez kratkê modu³u zewnêtrznego i wewnêtrznego, poniewa¿ znajduj¹ siê w nich
wentylatory, których ³opatki obracaj¹ siê z du¿¹ prêdkoœci¹.
Niebezpieczeñstwo poranienia!
Przy pracach konserwacyjnych urz¹dzenia nie wolno korzystaæ ze sto³ków, stolików itp. z uwagi na niebezpieczeñstwo upad-
ku.
Niebezpieczeñstwo poranienia!
Niedopuszczalne jest ³adowanie baterii. Baterii nie wolno rozbieraæ, ani wrzucaæ do ognia poniewa¿ grozi to eksplozj¹ lub
po¿arem. Zu¿ytych baterii nie wolno wyrzucaæ do pojemników na œmieci, lecz nale¿y je przekazywaæ do punktów zbierania.
Zagro¿enie zdrowia!
Nie nale¿y przebywaæ przez d³u¿szy okres czasu w zasiêgu bezpoœredniego strumienia sch³odzonego powietrza, poniewa¿
mo¿e to mieæ negatywny wp³yw na organizm, zarówno cz³owieka jak i zwierz¹t, a nawet roœlin.
Zagro¿enie ¿ycia przez pora¿enie pr¹dem!
Klimatyzatora nie wolno opryskiwaæ wod¹, ani innymi cieczami.
Niebezpieczeñstwo uszkodzenia klimatyzatora!
Podczas burzy nale¿y od³¹czaæ zasilanie elektryczne, przez wy³¹czenie bezpieczników. Dotyczy to równie¿ prac konserwacyj-
nych lub d³u¿szych okresów nie u¿ywania klimatyzatora z powodu nieobecnoœci np. podczas urlopu.
Niebezpieczeñstwo uszkodzenia klimatyzatora!
Podczas pracy klimatyzatora z klimatyzatora wyp³ywa kondensat. Nale¿y zapewniæ prawid³owe odprowadzenie kondensatu z
urz¹dzenia. Pod klimatyzatorem nie nale¿y umieszczaæ ¿adnych urz¹dzeñ elektrycznych, ani mebli, poniewa¿ mo¿e to groziæ
ich uszkodzeniem.
Niebezpieczeñstwo uszkodzenia klimatyzatora!
Niedopuszczalne jest pryskanie wszelkiego rodzaju sprayów na insekty lub podobnych ³atwopalnych œrodków w kierunku
klimatyzatora, poniewa¿ mo¿e to spowodowaæ powstanie po¿aru lub przebarwieñ obudowy modu³u.
Niebezpieczeñstwo uszkodzenia klimatyzatora!
Uniemo¿liwiæ dzieciom zabawê pilotem zdalnego sterowania.
Ogólne zasady bezpiecznego u¿ytkowania
Do w³¹czania i wy³¹czania klimatyzatora u¿ywaæ pilota zdalnego sterowania.
Nie uk³adaæ ¿adnych przedmiotów na module zewnêtrznym.
Klimatyzator musi byæ dobrze uziemiony, poniewa¿ tylko wtedy zapewniona jest prawid³owa i bezpieczna dla obs³uguj¹cego
eksploatacja urz¹dzenia.
Nale¿y korzystaæ z funkcji "swing" (sta³y ruch klap nawiewu powietrza), która zabezpiecza przed trwa³ym przebywaniem w
strumieniu zimnego powietrza.
Zapewniæ prawid³owe i bezpieczne elektryczne pod³¹czenie urz¹dzenia.
Nie u¿ywaæ klimatyzatora do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem.
Do pod³¹czenie nie u¿ywaæ przed³u¿aczy, ani rozga³êziaczy.
Nie obs³ugiwaæ urz¹dzenia mokrymi rêkami.
Urz¹dzenia nie montowaæ w pobli¿u kominków, pieców gazowych i temu podobnych.
Przy wymianie urz¹dzenia przestrzegaæ postanowieñ Ustawy o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym.
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2.2 Wskazówki pozwalaj¹ce na optymaln¹ eksploatacjê przy minimalnym zu¿yciu energii elektrycznej
podczas ch³odzenia unikaæ bezpoœredniego nas³onecznienia pomieszczeñ oraz modu³ów klimatyzatora, zas³oniæ okna ¿aluzjami

lub zas³onami, w okolicy modu³u klimatyzatora nie w³¹czaæ Ÿróde³ ciep³a
utrzymywaæ sta³¹ temperaturê pomieszczenia unikaj¹c czêstego otwierania drzwi i okien.
regularnie, a najpóŸniej przy zmniejszaj¹cej siê skutecznoœci ch³odzenia czyœciæ wk³ady filtracyjne klimatyzatora
kratki wyp³ywu powietrza ustawiaæ w taki sposób, aby powietrze wydmuchiwane do pomieszczenia by³o rozdzielane równomiernie
unikaæ ograniczania przep³ywu wydmuchiwanego strumienia powietrza przez meble, firanki, zas³ony itp.

2.3 Oznakowanie znakiem CE i tabliczka znamionowa
Oznakowanie klimatyzatora znakiem CE jest potwierdzeniem zgodnoœci urz¹dzenia z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie Dyrektywami
Unii Europejskiej. Tabliczka znamionowa znajduje siê po prawej stronie modu³u wewnêtrznego i po prawej stronie modu³u ze-
wnêtrznego.

3. Opis urz¹dzenia

3.1 U¿ytkowanie zgodne z przeznaczeniem
System klimatyzacji sk³ada siê z jednego lub dwóch modu³ów wewnêtrznych i jednego modu³u zewnêtrznego. Instrukcja obs³ugi
opisuje modu³ wewnêtrzny, modu³ zewnêtrzny oraz monta¿ ca³ego systemu.
Klimatyzatory przeznaczone s¹ do ch³odzenia, ogrzewania oraz obni¿ania wilgotnoœci powietrza w pomieszczeniach prywatnych i
biurowych, w zakresie temperatur otoczenia podanych w punkcie "Dane techniczne".
U¿ytkowanie wykraczaj¹ce poza opisane powy¿ej warunki traktuje siê jako nieprawid³owe, przede wszystkim stosowanie w maga-
zynach, w szczególnoœci zaœ w magazynach ¿ywnoœci, pomieszczeniach w których przechowywane s¹ zwierzêta, hodowane s¹
roœliny, pomieszczeniach w których znajduje siê precyzyjna aparatura, oraz pomieszczeniach w których znajduj¹ siê dzie³a sztuki.
U¿ytkowanie zgodne z przeznaczeniem wymaga równie¿ przestrzegania informacji i zaleceñ zawartych w niniejszej instrukcji. Klima-
tyzatory nale¿y u¿ywaæ wy³¹cznie do celów okreœlonych przez Producenta i nie wolno dokonywaæ w nich ¿adnych zmian, ani ulepszeñ.

3.2 Budowa urz¹dzenia
3.2.1 Modu³ wewnêtrzny
1 wlot powietrza
2 wylot powietrza
3 listwa wyœwietlacza
4 pod³¹czenie elektryczne (niewidoczne na rysun-

ku)

3.2.2 WskaŸniki na module wewnêtrznym
1 wskaŸnik pracy w trybie programatora czasowe-

go. Pali siê w trybie pracy programatora czasowe-
go

2 wskaŸnik sprê¿arki. Pali siê, gdy pracuje sprê¿ar-
ka.

3 wskaŸnik dmuchawy
4 wskaŸnik temperatury zadanej
5 wskaŸnik temperatury lub godzin
6 wskaŸnik dmuchawy
7 wskaŸnik sieci. Pali siê, gdy pod³¹czone jest zasi-

lanie elektryczne, miga w trybie rozmra¿ania
8 tryb pracy nocnej. Pali siê, gdy klimatyzator pracu-

je w trybie nocnym

3.3 Zasada dzia³ania
Modu³y zewnêtrzny i wewnêtrzny po³¹czone s¹ ze sob¹ przewodami elektrycznymi i przewodami splitowymi (przewodz¹cymi czynnik
ch³odniczy).

3.3.1 Zasada dzia³ania w trybie ch³odzenia
Ciep³o z powietrza w pomieszczeniu odbierane jest poprzez wymiennik ciep³a (parownik) modu³u wewnêtrznego i przy wykorzysta-
niu energii elektrycznej odprowadzane poprzez wymiennik ciep³a (skraplacz) modu³u zewnêtrznego oddawane do powietrza na
zewn¹trz. Przy okreœlonych stanach pracy w wymienniku ciep³a modu³u wewnêtrznego powstaje kondensat, który odp³ywa wê¿em
odprowadzaj¹cym na zewn¹trz.

3.3.2 Zasada dzia³ania w trybie ogrzewania
Ciep³o z powietrza na zewn¹trz odbierane jest poprzez wymiennik ciep³a  (parownik) modu³u zewnêtrznego i przy wykorzystaniu
energii elektrycznej poprzez  wymiennik ciep³a modu³u wewnêtrznego doprowadzane i oddawane do powietrza w pomieszczeniu.
Przy okreœlonych stanach pracy w wymienniku ciep³a modu³u zewnêtrznego powstaje kondensat, który w niskich temperaturach
zewnêtrznych zamarza i uruchamia automatycznie funkcjê odmra¿ania urz¹dzenia.
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4. Obs³uga

4.1 Ustawienia wstêpne
4.1.1 Wk³adanie baterii do pilota zdalnego sterowania
Wraz z urz¹dzeniem dostarczane s¹ dwie baterie typ LR03 1,5 V (AAA). Nie nale¿y stosowaæ ³adowanych akumulatorków. Baterie
nale¿y kontrolowaæ co najmniej raz w roku i wymieniaæ najpóŸniej, gdy:
- zmniejsza siê zasiêg dzia³ania pilota zdalnego sterowania
- brak jest sygna³u potwierdzaj¹cego otrzymanie impulsu przez modu³ wewnêtrzny

Niebezpieczeñstwo uszkodzenia!
Je¿eli pilot zdalnego sterowania nie bêdzie u¿ywany przez d³u¿szy czas (np. kilka tygodni) nale¿y usun¹æ z niego baterie. W
przypadku znacznego zu¿ycia baterii nale¿y je niezw³ocznie wymieniæ. Zabezpieczy to przed mo¿liwoœci¹ wylania siê zawar-
toœci baterii do wnêtrza pilota zdalnego sterowania.
W ¿adnym przypadku nie nale¿y u¿ywaæ starych i nowych baterii równoczeœnie.
Uwaga!
Zu¿ytych baterii nie wolno wyrzucaæ do pojemników na œmieci, lecz nale¿y je przekazywaæ do punktów zbierania.

4.1.2 Nastawianie pilota zdalnego sterowania
Po ka¿dym zaniku napiêcia lub ponownym w³o¿eniu baterii do pilota zdalnego sterowania miga w pilocie zdalnego sterowania przez
12 sekund przemiennie symbol ch³odzenia i ogrzewania. Nacisn¹æ dowolny przycisk pilota zdalnego sterowania, gdy poka¿e siê typ
systemu. Je¿eli przycisk nie zostanie naciœniêty system zostanie automatycznie nastawiony na ogrzewanie i ch³odzenie.

4.1.3 Funkcja ponownego automatycznego startu (Restart)
Mo¿liwy jest wybór, czy po zaniku i powrocie napiêcia klimatyzator ma pozostaæ
wy³¹czony, czy podj¹æ pracê w ostatnio nastawionym trybie pracy.
W celu aktywowania lub wy³¹czenia funkcji restartu nacisn¹æ i przytrzymaæ przez 5
sekund przycisk trybu awaryjnego (pod pokryw¹, z lewej strony obok wyœwietla-
cza). Modu³ potwierdza pikniêciem uruchomienie.

4.2 Panel sterowania w module wewnêtrznym
W przypadku, gdy baterie pilota zdalnego sterowania s¹ zu¿yte, lub pilot nie dzia³a mo¿liwe jest uruchomienie klimatyzatora poprzez
naciœniêcie przycisku trybu awaryjnego (tylko ogrzewanie lub ch³odzenie z nastawion¹ wczeœniej temperatur¹).

w celu w³¹czenia klimatyzatora w trybie ogrzewania lub ch³odzenia nacisn¹æ i przytrzymaæ przez 3 sekundy przycisk trybu awaryj-
nego. W trybie awaryjnym nie ma mo¿liwoœci zmiany temperatury zadanej, pozycji klap wyp³ywu powietrza, ani stopnia pracy
dmuchawy.
w celu wy³¹czenia klimatyzatora nale¿y ponownie nacisn¹æ przycisk trybu awaryjnego.

przycisk trybu awaryjnego
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4.3 Pilot zdalnego sterowania klimatyzatora
1 ON /OFF (W³./Wy³.) - w³¹czanie i wy³¹czanie klimatyzatora
2 MODE (TRYB) - wybór trybu pracy
3 FAN (DMUCHAWA) - nastawianie stopni pracy dmuchawy
4, 5 przyciski ze strza³kami s³u¿¹ce do podnoszenia i obni¿ania temperatur i

wartoœci
6 SMART - przycisk funkcyjny do uruchamiania trybu automatycznego
7 SWING - nastawianie pionowych klap powietrza oraz w³¹czania i wy³¹czania

funkcji automatycznej pracy klap powietrza
8 SLEEP (TRYB NOCNY) - w³¹czanie i wy³¹czanie funkcji Trybu nocnego
9 LOCK (BLOKADA) - blokada przycisków
10 CLOCK (ZEGAR) - nastawianie aktualnego czasu
11 TIMER OFF (PROGRAMATOR WY£) - wy³¹czanie trybu programatora czasowe-

go
12 TIMER ON (PROGRAMATOR W£) - w³¹czanie trybu programatora czasowego
13 SUPER - w³¹czanie trybu SUPER, z najwy¿szymi obrotami dmuchawy i tempe-

ratur¹ zadan¹ 18OC

4.3.1 Symbole na wyœwietlaczu pilota zdalnego sterowania

ch³odzenie       automatyczna praca       SMART wysy³anie/
      dmuchawy odbiór sygna³u

obni¿anie wilgotnoœci       wysokie obroty dmuchawy       SLEEP programator i
      (tryb nocny) wskazanie czasu

wentylacja       œrednie obroty dmuchawy       blokada wskazanie temperatury
      przycisków zadanej

ogrzewanie       ma³e obroty dmuchawy       SUPER

Opis poszczególnych funkcji znajduje siê poni¿ej.

4.4 U¿ywanie pilota zdalnego sterowania
Pilot zdalnego sterowania ma ró¿ne przyciski funkcyjne i wyœwietlacz na którym
pokazuj¹ siê symbole. Przy naciskaniu przycisków wysy³any jest sygna³ do modu-
³u wewnêtrznego, a na wyœwietlaczu pilota zdalnego sterowania, z prawej strony u
góry pokazuje siê symbol przes³ania impulsu. Modu³ wewnêtrzny potwierdza krót-
kim pikniêciem odbiór sygna³u.
Przy u¿ywaniu pilota zdalnego sterowania nale¿y zwróciæ uwagê ¿e:
- odleg³oœæ pomiêdzy pilotem zdalnego sterowania i modu³em wewnêtrznym

nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ ok. 7 m (w zale¿noœci od stanu na³adowania baterii)
- pomiêdzy pilotem zdalnego sterowania a modu³em wewnêtrznym nie mog¹

znajdowaæ siê ¿adne przedmioty (kwiaty, œciany itp.)
- nastawy wybrane automatycznie przez elektronikê reguluj¹c¹ urz¹dzenia mog¹

odbiegaæ od nastaw pokazywanych na wyœwietlaczu pilota zdalnego sterowa-
nia

- przy naciskaniu przycisku pilot zdalnego sterowania musi byæ skierowany w
stronê odbiornika podczerwieni modu³u wewnêtrznego.

4.5 W³¹czanie klimatyzatora

WskaŸnik  pokazuje, ¿e urz¹dzenie zasilane jest pr¹dem elektrycznym.
W celu w³¹czenia klimatyzatora nale¿y nacisn¹æ przycisk  w pilocie zdalnego sterowania. Brak  natychmiastowego w³¹czenia siê
klimatyzatora pomimo sygna³u potwierdzaj¹cego mo¿e wynikaæ z nastêpuj¹cych przyczyn:
- osi¹gniêta zosta³a temperatura zadana (brak potrzeby grzania / ch³odzenia)
- zadzia³a³o zabezpieczenie w³¹czania (klimatyzator zosta³ przed chwil¹ wy³¹czony i rozpocznie ponownie pracê po okresie ok. 3

minut)
- zadzia³a³a funkcja rozmra¿ania (klimatyzator przerywa tryb ogrzewania na ok. 10 minut)
- w³¹czona jest funkcja TIMER ON (PROGRAMATOR W£.) lub TIMER OFF (PROGRAMATOR WY£.)
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4.6 Wybór trybu pracy i nastaw
4.6.1 MODE (TRYB)
Wielokrotne naciœniêcie przycisku  MODE (TRYB) powoduje ukazanie siê na wyœwietlaczu pilota zdalnego sterowania dostêpnych
trybów pracy w nastêpuj¹cej kolejnoœci:
Ch³odzenie - obni¿anie wilgotnoœci - wentylacja - ogrzewanie
Wszystkie nastawy mo¿na zmieniæ przy pomocy pilota zdalnego sterowania.
Je¿eli modu³ wewnêtrzny pod³¹czony jest do modu³u zewnêtrznego zasilaj¹cego kilka modu³ów wewnêtrznych (system Multisplit),
to niemo¿liwe jest ustawienie w poszczególnych modu³ach ró¿nych trybów pracy np. ¿aden z modu³ów nie mo¿e ogrzewaæ wtedy,
gdy jeden modu³ pracuje w trybie ch³odzenia.

4.6.2 Nastawianie trybu pracy "ch³odzenie"
W trybie pracy "ch³odzenie" klimatyzator och³adza powietrze w pomieszczeniu do temperatury zadanej i jednoczeœnie obni¿a wilgot-
noœæ powietrza. Zarówno stopieñ obrotów dmuchawy, jak i po³o¿enie klap wylotu powietrza mog¹ byæ dowolnie ustawiane.
Tryb ch³odzenia mo¿na uruchomiæ w nastêpuj¹cy sposób:

Naciskaæ przycisk trybu pracy (MODE) w pilocie zdalnego sterowania, a¿ do zaznaczenia na wyœwietlaczu symbolu trybu pracy
"ch³odzenie". Na wyœwietlaczu pilota zdalnego sterowania ukazuje siê wybrana ostatnio temperatura i po³o¿enie klap wylotu
powietrza. W trybie ch³odzenia, w celu zoptymalizowania efektu ch³odzenia w ca³ym pomieszczeniu, powietrze powinno wyp³y-
waæ z klap powietrza mo¿liwie p³asko (poziomo), na wszystkie strony.

4.6.3 Nastawianie trybu pracy "obni¿anie wilgotnoœci".
W tym trybie pracy obroty dmuchawy s¹ bardzo niskie. Modu³ wewnêtrzny zasysa ³agodnie powietrze z pomieszczenia i obni¿a jego
wilgotnoœæ. W tym trybie pracy niemo¿liwe jest nastawianie temperatury, stopni dmuchawy przy pomocy pilota zdalnego sterowania.
Tryb obni¿ania wilgotnoœci mo¿na uruchomiæ w nastêpuj¹cy sposób:

Naciskaæ przycisk trybu pracy (MODE) w pilocie zdalnego sterowania, a¿ do zaznaczenia na wyœwietlaczu symbolu trybu pracy
"obni¿enie wilgotnoœci". Na wyœwietlaczu pilota zdalnego sterowania ukazuje siê wybrana ostatnio temperatura i po³o¿enie klap
wylotu powietrza. W trybie obni¿ania wilgotnoœci, w celu zoptymalizowania efektu zmniejszenia wilgotnoœci w ca³ym pomieszcze-
niu, powietrze powinno wyp³ywaæ z klap powietrza mo¿liwie p³asko (poziomo), na wszystkie strony.

4.6.4 Nastawianie trybu pracy "ogrzewanie"
W trybie pracy "ogrzewanie" klimatyzator ogrzewa powietrze w pomieszczeniu do temperatury zadanej. Zarówno stopieñ obrotów
dmuchawy, jak i po³o¿enie klap wylotu powietrza mog¹ byæ dowolnie ustawiane. Po osi¹gniêciu temperatury zadanej klimatyzator
redukuje moc grzewcz¹.
Tryb ogrzewania mo¿na uruchomiæ w nastêpuj¹cy sposób:

Naciskaæ przycisk trybu pracy (MODE) w pilocie zdalnego sterowania, a¿ do zaznaczenia na wyœwietlaczu symbolu trybu pracy
"ogrzewanie". W trybie ogrzewania, w celu zoptymalizowania efektu ch³odzenia w ca³ym pomieszczeniu, powietrze powinno
wyp³ywaæ z klap powietrza mo¿liwie w dó³ (pionowo).

W pierwszych 2 - 5 minutach trybu ogrzewania dmuchawa nie jest uruchamiana, aby unikn¹æ wydmuchiwania zimnego powietrza
do pomieszczenia.
Je¿eli wymiennik ciep³a modu³u zewnêtrznego jest zalodzony automatycznie w³¹czane jest rozmra¿anie na okres 2 - 10 minut. W tym
czasie dmuchawa modu³u wewnêtrznego jest zatrzymywana.

4.6.5 Tryb pracy dmuchawy (FAN)
Ró¿ne tryby pracy dmuchawy pokazywane s¹ na wyœwietlaczu pilota zdalnego sterowania w nastêpuj¹cej kolejnoœci, poprzez
wielokrotne naciskanie przycisku FAN (dmuchawy):
Auto - wysokie obroty dmuchawy - œrednie obroty dmuchawy - niskie obroty dmuchawy
W trybie pracy "wentylacja" funkcja "Auto" (automatyczna) nie jest dostêpna.
W trybie pracy "obni¿anie wilgotnoœci" stopnie pracy dmuchawy nie daj¹ siê nastawiaæ.

4.6.6 Nastawa temperatury
Zadan¹ temperaturê mo¿na podwy¿szaæ lub obni¿aæ przy pomocy przycisków  lub , w odstêpach 1OC. Zakres nastaw wynosi
od 18OC do 32OC. W trybach pracy "obni¿anie wilgotnoœci" i "wentylacja" nastawianie temperatury nie jest mo¿liwe.

4.6.7 Sterowanie strumieniem powietrza
Klapa pionowego wyp³ywu powietrza jest nastawiana silnikiem elektrycznym. W zale¿noœci od trybu pracy klapa powietrza jest
automatycznie ustawiana przez urz¹dzenie w okreœlonej pozycji:
ch³odzenie:  wyp³yw powietrza poziomy
ogrzewanie: wyp³yw powietrza w dó³
wentylacja:   wyp³yw powietrza w dó³
U¿ytkownik mo¿e w zale¿noœci od w³asnego upodobania nastawiæ klapê powietrza samodzielnie poprzez naciœniêcie przycisku
SWING. Po jednokrotnym naciœniêciu przycisku SWING klapa powietrza zaczyna poruszaæ siê automatycznie góry na dó³. Po
ponownym naciœniêciu przycisku SWING przy osi¹gniêciu okreœlonej pozycji klapa pozostaje w tej pozycji.
Nastawa pozioma realizowana jest w zasadzie jednokrotnie, rêcznie, podczas pierwszego uruchomienia klimatyzatora.

Niebezpieczeñstwo uszkodzenia!
Nie nale¿y rêcznie przestawiaæ, ani ograniczaæ swobody ruchów klap wyp³ywu powietrza, poniewa¿ mo¿e to doprowadziæ do
uszkodzenia mechanizmu.
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4.7 Nastawianie automatycznego trybu pracy SMART
W trybie pracy SMART klimatyzator porównuje stale temperaturê pomieszczenia z temperatur¹ zadan¹ i wybiera automatycznie
odpowiedni tryb pracy ("ogrzewanie" lub "ch³odzenie") w celu wyrównania ró¿nic temperatur. Klapy wyp³ywu powietrza zapewniaj¹
unikanie wydmuchu powietrza stale w tym samym kierunku, a tym samych nieprzyjemnego odczucia przeci¹gu. Dziêki lekkiemu
poruszaniu siê klap wyp³ywu powietrza "tam i z powrotem" powietrze jest równomiernie rozdzielane w pomieszczeniu.
Aby wybraæ ten tryb pracy nale¿y nacisn¹æ przycisk SMART na pilocie zdalnego sterowania, a¿ do ukazania siê symbolu .

Temperatura pomieszczenia Rodzaj pracy Zadana temperatura
≤ 21OC ogrzewanie 22OC

21OC - 23OC wentylacja -
23OC - 26OC obni¿anie wilgotnoœci temperatura pomieszczenia obni¿a siê o ok.1,5OC

≥ 26OC ch³odzenie 26OC

W tym trybie pracy przy pomocy przycisków  i  mo¿liwa jest  zmiana temperatury zadanej o 2OC.
Przy pomocy przycisku FAN (dmuchawa) mo¿liwa jest zmiana stopnia dmuchawy wybranego automatycznie przez urz¹dzenie. Przy
pomocy przycisku SWING mo¿liwa jest zgodna z naszym ¿yczeniem nastawa klapy dmuchawy.
Tryb pracy SMART nie mo¿e byæ wybierany jednoczeœnie z trybem SUPER.

4.8 Nastawianie aktualnego czasu (CLOCK)
W celu nastawienia aktualnego czasu nale¿y jednokrotnie nacisn¹æ przycisk CLOCK (zegar) i przy pomocy przycisków  i 
nastawiæ godzinê. Dla potwierdzenia nastawy nacisn¹æ ponownie przycisk CLOCK.

4.9 Sterowanie czasowe TIMER ON (PROGRAMATOR W£.), TIMER OFF  (PROGRAMATOR WY£.)
Przy pomocy pilota zdalnego sterowania mo¿liwe jest zaprogramowanie klimatyzatora w taki sposób, ¿e bêdzie w³¹czany lub
wy³¹czany automatycznie w okreœlonym czasie. Czas w³¹czania lub wy³¹czania mo¿na nastawiaæ w przedziale 12 godzinnym.
Niemo¿liwe jest nastawienie jednoczesnego czasu w³¹czania i wy³¹czania. Nastawione sterowanie czasowe mo¿e byæ w ka¿dej
chwili wy³¹czone przez naciskanie przycisku TIMER ON (PROGRAMATOR W£.) lub TIMER OFF (PROGRAMATOR WY£.) tak d³ugo, a¿
z wyœwietlacza zniknie symbol trybu sterowania czasowego.

4.9.1 TIMER ON (PROGRAMATOR W£.)
nacisn¹æ przycisk TIMER ON (PROGRAMATOR W£.), a¿ zacznie migaæ "ON 12:00".
przy pomocy przycisków  i  wybraæ ¿¹dany czas w³¹czania
nacisn¹æ ponownie przycisk TIMER ON (PROGRAMATOR W£.), aby ¿¹dany czas przesta³ migaæ.

Je¿eli przez 10 sekund po pierwszym naciœniêciu przycisku TIMER ON nie nast¹pi ¿adna nastawa czasu, programowanie czasowe
zostanie przerwane.

wskaŸnik TIMER (PROGRAMATOR) w module wewnêtrznym zapali siê, a modu³ wewnêtrzny potwierdzi piœniêciem

4.9.2 TIMER OFF (PROGRAMATOR WY£.)
nacisn¹æ przycisk TIMER OFF (PROGRAMATOR WY£.), a¿ zacznie migaæ "OFF 12:00".
przy pomocy przycisków  i  wybraæ ¿¹dany czas wy³¹czania
nacisn¹æ ponownie przycisk TIMER OFF (PROGRAMATOR WY£.), aby ¿¹dany czas przesta³ migaæ.

Jednokrotne naciœniêcie przycisków  i  powoduje zmianê o 1 minutê, d³u¿sze naciskanie powoduje zmianê o 10 minut i
dalej o jedn¹ godzinê.
Je¿eli przez 10 sekund po pierwszym naciœniêciu przycisku TIMER OFF nie nast¹pi ¿adna nastawa czasu, programowanie czasowe
zostanie przerwane.

wskaŸnik TIMER (PROGRAMATOR) w module wewnêtrznym zapali siê, a modu³ wewnêtrzny potwierdzi piœniêciem.

4.10 Program nocny SLEEP
Funkcja SLEEP (Tryb nocny) mo¿e byæ kombinowana zarówno z trybem ch³odzenia, jak i ogrze-
wania.

klimatyzator wy³¹cza siê automatycznie po 8 godzinach
stopieñ dmuchawy zostaje nastawiony na ma³¹ moc
w trybie ch³odzenia temperatura zadana podwy¿szana jest o 1OC, co godzinê, a po 2 godzi-
nach pracy jest utrzymywana na sta³ym poziomie, a¿ do wy³¹czenia klimatyzatora. Je¿eli
temperatura w pomieszczeniu wynosi powy¿ej 26OC, podwy¿szanie temperatury nie nastê-
puje.
w trybie ogrzewania temperatura zadana obni¿ana jest o 1OC, co godzinê, a po 3 godzinach
pracy jest utrzymywana na sta³ym poziomie, a¿ do wy³¹czenia klimatyzatora.

4.11  Szybkie och³adzanie SUPER
Przy pomocy przycisku SUPER mo¿liwe jest uruchomienie szybkiego och³adzania. W tym trybie
pracy automatycznie nastawiany jest wysoki stopieñ dmuchawy i temperatura zadana wynosz¹-
ca 18OC.

mo¿liwe jest nastawienie kierunku wyp³ywu powietrza oraz programowania czasowego
funkcje SLEEP (Try nocny) i SMART nie mog¹ byæ w³¹czane
funkcja SUPER nie jest dostêpna w trybie ogrzewania
w celu zakoñczenia funkcji SUPER nale¿y nacisn¹æ przycisk SUPER, MODE, FAN, ON/OFF
lub jeden z przycisków ze strza³k¹.
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4.12Wy³¹czenie klimatyzatora na d³u¿szy czas
Je¿eli klimatyzator nie bêdzie u¿ytkowany przez d³u¿szy okres czasu np. w okresie zimowym nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci:

uruchomiæ klimatyzator w trybie ogrzewania na okres od 3 do 4 godzin z najwy¿sza mo¿liw¹ temperatur¹. W ten sposób modu³
wewnêtrzny klimatyzatora zostanie wysuszony.
wy³¹czyæ wy³¹cznik lub bezpieczniki
wyj¹æ baterie z pilota zdalnego sterowania

Przed ponownym uruchomieniem klimatyzatora nale¿y:
wyczyœciæ wk³ad filtruj¹cy
upewniæ siê czy dop³yw i odp³yw powietrza modu³u wewnêtrznego i zewnêtrznego nie s¹ zanieczyszczone

5. Czyszczenie
Wk³ad filtruj¹cy klimatyzatora oczyszcza powietrze zasysane do pomieszczenia cz¹stek kurzu lub brudu. W zale¿noœci od okresu
u¿ytkowania i poziomu zanieczyszczenia powietrza wk³ad filtruj¹cy musi byæ czyszczony najpóŸniej co szeœæ miesiêcy, poniewa¿
zanieczyszczone filtry powoduj¹ obni¿enie wydajnoœci urz¹dzenia.

Niebezpieczeñstwo zranienia!
Przed rozpoczêciem prac przy klimatyzatorze nale¿y zawsze od³¹czaæ zasilanie elektryczne i zabezpieczaæ klimatyzator przed
mo¿liwoœci¹ jego mimowolnego w³¹czenia.

5.1 Czyszczenie obudowy
Do czyszczenia obudowy i pilota zdalnego sterowania u¿ywaæ suchej œciereczki. W przypadku silniejszego zabrudzenia nale¿y u¿yæ
wilgotnej œciereczki. Zwróciæ uwagê, aby do wnêtrza klimatyzatora nie dosta³a siê woda. Nie u¿ywaæ ¿adnych œrodków do szorowa-
nia, ani rozpuszczalników, gdy¿ mog¹ one uszkodziæ powierzchniê.

5.2 Czyszczenie wk³adów filtra
Niebezpieczeñstwo zranienia!
Przy czyszczeniu wk³adów filtra nale¿y u¿ywaæ odpowiednich okularów ochronnych dla zabezpieczenia przed kurzem oraz
maseczki na twarz w przypadku alergików.
Niebezpieczeñstwo uszkodzenia!
Klimatyzatorów nie wolno nigdy u¿ytkowaæ bez wk³adów filtruj¹cych. Mo¿e to powodowaæ zak³ócenia prawid³owej pracy
urz¹dzenia.

zdj¹æ do góry pokrywê przedni¹
wyci¹gn¹æ w dó³ wk³ady filtracyjne
wyczyœciæ odkurzaczem wk³ad filtra i pokrywê filtra. Ewentualnie w przypadkach silniejszych zabrudzeñ wk³ady filtra wymyæ letni¹
wod¹. Na zakoñczenie dobrze wysuszyæ.

Niebezpieczeñstwo uszkodzenia!
Wk³adów filtra nie wolno myæ w gor¹cej wodzie (powy¿ej 50OC), ani suszyæ w miejscu bezpoœredniego nas³onecznienia lub
przy u¿yciu Ÿróde³ ciep³a np. ogrzewania elektrycznego. Wk³ady filtra mog¹ siê w takiej sytuacji odkszta³caæ.

za³o¿yæ ponownie wk³ad filtruj¹cy i przymocowaæ uchwytami
zawiesiæ ponownie pokrywê filtra i zabezpieczyæ karabiñczykiem
podnieœæ pokrywê filtra i zaryglowaæ obiema zasuwkami

W przypadku potrzeby pokrywa filtra mo¿e byæ zawieszona po ka¿dej stronie obudowy. W takim przypadku sznur zabezpieczaj¹cy
musi byæ odpowiednio przewieszony.
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6. Usuwanie usterek

6.1 Je¿eli podejrzewamy usterkê
Poni¿ej opisane zjawiska eksploatacyjne nie s¹ usterkami.

Podejrzewana usterka
Klimatyzator nie uruchamia siê natych-
miast

Po zakoñczeniu i rozpoczêciu procesu
ch³odzenia lub ogrzewania ze œrodka
klimatyzatora s³yszalne jest tykanie.
Powietrze wyp³ywaj¹ce z modu³u ma
nienormalny zapach
Podczas pracy klimatyzatora i po jej za-
koñczeniu s³yszalny jest odg³os przypo-
minaj¹cy szum p³yn¹cej wody
S³yszalne jest burczenie.

Pomieszczenie nie jest wystarczaj¹co
och³adzane.

Z klap wyp³ywu powietrza wydobywa siê
mgie³ka.
Z wnêtrza klimatyzatora s³yszalne s¹
odg³osy mechaniczne.
Przy rozruchu klimatyzatora w trybie
ogrzewania dmuchawa w³¹cza siê do-
piero po pewnym czasie.
Po³o¿enie klap wyp³ywu powietrza zmie-
nia siê podczas pracy. Po³o¿enie klap
nie daje siê ustawiæ pilotem zdalnego
sterowania.

W trybie pracy "ogrzewanie" klimatyza-
tor wy³¹cza siê zanim zostanie osi¹-
gniêta temperatura zadana. Pali siê
wskaŸnik "gotowoœæ / odmra¿anie".
Czasami s³yszalne jest syczenie

Pomieszczenie nie jest wystarczaj¹co
ogrzewane
Po zaniku i powrocie napiêcia elektrycz-
nego system klimatyzacji w³¹cza siê
ponownie automatycznie

Objaœnienie
Odczekaæ, a¿ klimatyzator rozpocznie automatycznie pracê. Zadzia³a³o zabezpieczenie
rozruchowe i opóŸni³o rozruch urz¹dzenia o oko³o trzy minuty. W³¹czone jest sterowanie
czasowe ("czas w³¹czenia"). Ewentualnie wy³¹czyæ sterowanie czasowe.
Tykanie spowodowane jest nieznacznym kurczeniem lub rozszerzaniem siê klimatyza-
tora na skutek ró¿nicy temperatur.

Klimatyzator zasysa zapachy np. dywanów, mebli, poœcieli, dymu tytoniowego, kosme-
tyków i wydmuchuje je wraz z powietrzem do pomieszczenia
Odg³osy te wywo³ane s¹ czynnikiem ch³odz¹cym przep³ywaj¹cym w systemie. Odg³osy
te spowodowane s¹ odmra¿aniem wymiennika ciep³a. Odg³osy te wywo³ane s¹ kon-
densatem p³yn¹cym przez wymiennik ciep³a.
Odg³osy te s³ychaæ, gdy poprzez przewód odprowadzenia kondensatu zasysane jest
powietrze i tym samym kondensat t³oczony jest do wanny kondensatu. Odg³osy te
s³ychaæ równie¿ wtedy, gdy przy silnym wietrze do przewodu odprowadzaj¹cego kon-
densat wdmuchiwane jest powietrze.
Je¿eli w pomieszczeniu u¿ywany jest wentylator nadmuchowy lub kuchenka gazowa,
zwiêksza siê zapotrzebowanie mocy ch³odz¹cej i w takim przypadku moc ch³odz¹ca
klimatyzatora mo¿e byæ niewystarczaj¹ca.  Je¿eli temperatura powietrza na zewn¹trz
jest wysoka, to efekt ch³odzenia mo¿e byæ niewystarczaj¹cy.
Zimne powietrze z klimatyzatora sch³adza szybko wilgoæ zawart¹ w powietrzu z po-
mieszczenia. Jest to widoczne jako mg³a.
Jest to odg³os w³¹czania lub wy³¹czania siê dmuchawy lub sprê¿arki.

Nale¿y odczekaæ, a¿ system klimatyzacji przygotuje wydmuch ciep³ego powietrza.

Po godzinnej pracy w trybie ch³odzenia, ze strumieniem powietrza skierowanym w dó³
klimatyzator zmienia automatycznie kierunek wyp³ywu strumienia powietrza na "stru-
mieñ poziomy", w celu unikniêcia wyp³ywu kondensatu z urz¹dzenia.  Przy wyborze trybu
pracy "ogrzewanie" klimatyzator ustawia automatycznie klapy wyp³ywu powietrza w po-
³o¿enie poziomego wyp³ywu. Je¿eli przy rozruchu klimatyzatora w trybie pracy "ogrzewa-
nie" temperatura strumienia powietrza jest jeszcze zbyt niska lub podczas procesu
rozmra¿ania po³o¿enie klap wyp³ywu powietrza ustawiane jest automatycznie na stru-
mieñ poziomy.
Przy niskiej temperaturze zewnêtrznej i du¿ej wilgotnoœci powietrza na module zewnêtrz-
nym mo¿e osadzaæ siê szron. Funkcja rozmra¿ania przerywa automatycznie tryb ogrze-
wania do oko³o 10 minut i rozmra¿a wymiennik ciep³a.

Odg³os ten powstaje, gdy strumieñ czynnika ch³odz¹cego przep³ywa przez system kli-
matyzacji.
Je¿eli temperatura zewnêtrzna jest niska, efekt ogrzewania mo¿e byæ niewystarczaj¹cy.

Funkcja ta mo¿e byæ w³¹czana lub wy³¹czana przy pomocy pilota zdalnego sterowania.
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6.2 Nastêpuj¹ce usterki mo¿e samodzielnie usun¹æ U¿ytkownik
Zanim wezwiemy Serwis nale¿y sprawdziæ wed³ug poni¿szej tabeli, czy sami mo¿emy usun¹æ prost¹ usterkê.

Usterka
System klimatyzacji nie pracuje

Niemo¿liwe jest efektywne ogrzewanie lub ch³odze-
nie

Wyp³ywaj¹ce powietrze ma nienaturalny zapach
Brak wskazañ na wyœwietlaczu pilota zdalnego ste-
rowania. Wskazania s¹ s³abo widoczne lub sygna³y z
pilota nie docieraj¹ do odbiornika podczerwieni.

Sprawdzenie mo¿liwoœci usuniêcia usterki
Czy klimatyzator nie jest wy³¹czony wy³¹cznikiem?
Czy bezpieczniki nie s¹ przepalone (wy³¹czone)?
Czy nie zosta³ nastawiony czas wy³¹czania sterowaniem czasowym?
Czy nastawa temperatury jest prawid³owa?
Czy wk³ad filtruj¹cy jest czysty?
Czy nie s¹ zablokowane wloty i wyloty powietrza modu³u wewnêtrznego
lub zewnêtrznego?
Czy nie s¹ otwarte okna lub drzwi?
Czy wk³ad filtruj¹cy jest czysty?
Czy baterie nie s¹ zu¿yte?
Czy prawid³owa jest biegunowoœæ (+, -) baterii?
Czy naciœniete zosta³y przyciski na pilocie zdalnego sterowania innego
urz¹dzenia elektrycznego?

6.3 Wezwanie Serwisanta
Je¿eli wyst¹pi którykolwiek z opisanych poni¿ej przypadków nie nale¿y dalej u¿ywaæ klimatyzatora. Wy³¹czyæ wy³¹cznik lub bezpiecz-
niki. Zwróciæ siê do Instalatora lub Zak³adu Serwisowego. Podaæ typ urz¹dzenia (patrz tabliczka znamionowa) i mo¿liwie dok³adnie
opisaæ wystêpuj¹cy problem.

Niebezpieczeñstwo zranienia!
Klimatyzatora nie nale¿y próbowaæ naprawiaæ samodzielnie.

Miga wskaŸnik pracy klimatyzatora.
- wy³¹cznik wy³¹cza samoczynnie urz¹dzenie lub wy³¹czaj¹ / przepalaj¹ siê kilkukrotnie bezpieczniki.
- do klimatyzator dosta³a siê przypadkowo woda
- z modu³u wewnêtrznego klimatyzatora wyp³ywa lub kapie woda
- do klimatyzatora dosta³ siê przypadkowo jakiœ przedmiot
- podczas pracy s³yszalne s¹ nienaturalne odg³osy w urz¹dzeniu
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7. Dane techniczne

Typ modu³u wewnêtrznego KWI 09 HU KWI 12 HU KWI 18 HU KWI 0909 HU KWI 1212 HU
Numer katalogowy 223330 223331 223332 223338 223339
Typ modu³u zewnêtrznego KWA 09 HU KWA 12 HU KWA 18 HU KWA 0909 HU KWA 1212 HU
Numer katalogowy 223333 223334 223335 223336 223337
Moc ch³odz¹ca kW 2,64 3,69 5,28 2 x 2,64 2 x 3,52
Moc grzewcza kW 2,78 3,81 6,15 2 x 2,82 2 x 3,9
Pobór mocy "ch³odzenie" W 820 1150 1645 1640 2190
Pobór mocy "ogrzewanie" W 770 1120 1700 1560 2290
Wydajnoœæ obni¿ania wilgotnoœci powietrza l/h 0,9 1,5 2,4 2 x 0,9 2 x 1,5
Strumieñ przep³ywu powietrza modu³ wewn. max m3/h 460 550 800 460 550
Strumieñ przep³ywu powietrza modu³ zewn. m3/h 1700 1700 2400 1700 1700
Wspó³. efektywnoœci energetycznej ch³odzenie 3,22 3,21 3,21 3,21 3,21
Wspó³. efektywnoœci energetycznej ogrzewanie 3,62 3,41 3,62 3,61 3,41
Klasa energetyczna  ch³odzenie A A A A A
Klasa energetyczna ogrzewanie A B A A B
Rodzaj czynnika ch³odniczego R 410a R 410a R 410a R 410a R 410a
Iloœæ czynnika ch³odniczego g 780 1080 1660 1090 + 970 1480 + 1420
Poziom ha³asu modu³u wewn. max dB (A) 33 38 43 33/32/30 38/37/36
Poziom ha³asu modu³u zewn. max dB (A) 52 52 54 58 60
Napiêcie znamionowe V/Hz 1/N/PE 230 - 240 / 50 Hz
Pobór pr¹du "ch³odzenie" A 3,8 5,3 7,6 7,8 11,6
Pobór pr¹du "ogrzewanie" A 3,6 5,2 7,9 7,6 11,1
Pr¹d rozruchu A 19 28 40 19 + 19 28 + 28
Rodzaj sprê¿arki Scroll
Granice stosowania
Modu³ wewnêtrzny, ogrzewanie min/max OC 20 / 32
Modu³ wewnêtrzny, ch³odzenie min/max OC 21 / 32
Modu³ zewnêtrzny, ogrzewanie min/max OC -7/24
Modu³ zewnêtrzny, ch³odzenie min/max OC 24 /43
Modu³ wewn., obni¿anie wilgotnoœci min/max OC 18 / 32
Przy³¹cza splitowe
Œredn. przewodu p³ynnego czynnika ch³odn. cale 1/4 1/4 3/8 1/4 + 1/4 1/4 + 1/4
Œredn. przewodu ss¹cego czynnik ch³odn. cale 3/8 1/2 5/8 3/8 + 3/8 1/2 + 1/2
Œredn. przewodu p³ynnego czynnika ch³odn. φ mm 6 6 9,53 (10) 6,6 6,6
Œredn. przewodu ss¹cego czynnik ch³odn. φ mm 9,53 (10) 12 16 2 x 9,53 (10) 2 x 12
Odp³yw kondensatu φ mm 18 18 18 18 18
Max d³ugoœæ przewodu splitowego m 15 15 15 15 15
Max ró¿nica wysokoœci miêdzy modu³ami m 5 5 5 5 5
Wymiary i ciê¿ar
Wymiary modu³u wewn. szer./wys./g³. m m 818/270/192 818/270/192 1025/313/300 820/295/195 820/295/195
Wymiary modu³u zewn. szer./wys./g³. m m 715/482/240 715/482/240 830/637/268 832/702/380 890/793/414
Ciê¿ar modu³u wewnêtrznego kg 10 10 14 10 10
Ciê¿ar modu³u zewnêtrznego kg 29 32 49 60 75
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8. Przetwarzanie zu¿ytych urz¹dzeñ

Ochrona œrodowiska
Przetwarzanie zu¿ytych urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych.

Urz¹dzenia oznakowane znakiem przekreœlonego ko³owego pojemnika na œmieci nie mog¹ byæ umieszczane w tych pojem-
nikach i musz¹ byæ oddzielnie sk³adowane i utylizowane.
Przetwarzanie zu¿ytych urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych musi odbywaæ siê zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie
przepisami.

Klimatyzatory nie podlegaj¹ postanowieniom Ustawy o zu¿ytych urz¹dzeniach elektrycznych i elektronicznych i dlatego nie s¹
bezp³atnie odbierane od U¿ytkowników, lecz musz¹ byæ przekazywane do zak³adów zajmuj¹cym siê przetwarzaniem.
Tylko w ten sposób zapewniona zostaje pomoc gospodarstw domowych w ochronie œrodowiska naturalnego.
W celu zabezpieczenia urz¹dzenia podczas transportu zosta³o ono przez producenta starannie zapakowane. Opakowanie jest
wykonane z materia³ów pozwalaj¹cych na recykling.

- Wszystkie elementy kartonowe s¹  wykonane z makulatury i mog¹ byæ wykorzystane jako surowiec wtórny
- Wszystkie elementy z drewna nie s¹ pokrywane ¿adnymi œrodkami konserwuj¹cymi i mog¹ byæ ponownie u¿yte lub s³u¿yæ do

dalszej obróbki
- Folie wykonane s¹ z polietylenu (PE), taœmy mocuj¹ce z polipropylenu (PP). Oba materia³y mog¹ s³u¿yæ jako surowce wtórne.

9. Gwarancja
Gwarancja obejmuje tylko obszar kraju w którym urz¹dzenie zosta³o zakupione. Naprawy gwarancyjne nale¿y zg³aszaæ do Zak³adu
Serwisowego wymienionego w karcie gwarancyjnej.
Monta¿, pod³¹czenie elektryczne oraz konserwacja i ewentualne naprawy urz¹dzenia mog¹ byæ wykonane wy³¹cznie przez upraw-
nionego Instalatora lub Serwisanta pod rygorem utraty gwarancji.
Producent nie bierze odpowiedzialnoœci za uszkodzenia urz¹dzeñ wynik³e z monta¿u i / lub u¿ytkowania niezgodnego z niniejsz¹
instrukcj¹ monta¿u i obs³ugi.
Uruchomienie i/lub eksploatacja niezgodne z warunkami niniejszej instrukcji powoduj¹ utratê gwarancji.
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10. Instrukcja monta¿u dla Instalatora / Serwisanta

10.1 Przegl¹d kompatybilnoœci
Przy instalowaniu nale¿y zwróciæ uwagê, aby zastosowane modu³y wewnêtrzne i zewnêtrzne mia³y takie same moce jakie podano
w poni¿szej tabeli:

1 KWI 09 HU 1 KWA 09 HU
1 KWI 12 HU 1 KWA 12 HU
1 KWI 18 HU 1 KWA 18 HU
2 KWI 0909 HU 1 KWA 0909 HU
2 KWI 1212 HU 1 KWA 1212 HU

Kombinacja modu³u wewnêtrznego multisplit z modu³em zewnêtrznym Split nie jest mo¿liwa !
Niniejsza instrukcja opisuje instalacjê systemów klimatyzacyjnych split firmy AEG. Niedopuszczalna jest kombinacja z innymi
modu³ami zewnêtrznymi lub wewnêtrznymi ni¿ powy¿ej opisane. Nieprawid³owy dobór urz¹dzeñ i brak kompatybilnoœci elementów
regulacyjnych mog¹ doprowadziæ do uszkodzenia obu modu³ów i utrat¹ gwarancji.

10.2 Normy i przepisy
Przy doborze, ustawianiu i instalacji systemów klimatyzacyjnych nale¿y przestrzegaæ obowi¹zuj¹cych norm, przepisów Prawa Bu-
dowlanego, oraz zaleceñ Zak³adu Energetycznego.

10.3 Zakres dostawy i osprzêt dodatkowy
Pilot zdalnego sterowania wraz z bateriami, standardowy materia³ monta¿owy do trwa³ych œcian, uchwyt do mocowania na œcianie
oraz  instrukcja monta¿u i obs³ugi

10.4 Prace do wykonania
Wskazówki bezpieczeñstwa
W urz¹dzeniach klimatyzacyjnych wystêpuj¹ wysokie ciœnienia, a czêœci elektryczne znajduj¹ siê pod napiêciem. Z tego powodu
urz¹dzenia klimatyzacyjne mog¹ byæ instalowane, uruchamiane i naprawiane jedynie przez przeszkolonych, posiadaj¹cych odpo-
wiednie uprawnienia Instalatorów/Serwisantów.
Personel nie posiadaj¹cy odpowiednich szkoleñ mo¿e wykonywaæ jedynie proste prace konserwacyjne np. czyszczenie wymienni-
ka ciep³a, czyszczenie i wymiana filtra. Przy pracach przy klimatyzatorach nale¿y przestrzegaæ wskazówek bezpieczeñstwa zawartych
w niniejszej instrukcji. Nale¿y przestrzegaæ obowi¹zuj¹cych przepisów.

Niniejsza instrukcja opisuje instalacjê systemów klimatyzacyjnych. Nie mog¹ byæ ³¹czone z innymi modu³ami we-
wnêtrznymi lub zewnêtrznymi. Niedopasowanie urz¹dzeñ mo¿e spowodowaæ uszkodzenie jego komponentów i powo-
duje utratê gwarancji.

Niezastosowanie siê do niniejszych wskazówek, przeprowadzanie zmian pod³¹czeñ elektrycznych powoduje wygaœniêcie gwaran-
cji.
Przy pracach konserwacyjnych nale¿y bezwzglêdnie zapewniæ od³¹czenie zasilania elektrycznego urz¹dzenia.
Przy pracach instalacyjno-spawalniczych nale¿y stosowaæ okulary i rêkawice ochronne. W zasiêgu prowadzonych prac przygotowaæ
gaœnicê.
Prace zwi¹zane z czynnikiem ch³odz¹cym mog¹ byæ wykonywane wy³¹cznie przez personel posiadaj¹cy odpowiednie uprawnienia.
Czynnik ch³odz¹cy nie mo¿e byæ w ¿adnym wypadku odprowadzany do œrodowiska. Nieumiejêtne obchodzenie siê z czynnikiem
ch³odz¹cym mo¿e byæ szkodliwy dla zdrowia. Nale¿y zapewniæ skuteczne przewietrzanie miejsca pracy. W obrêbie wykonywanych
prac zabronione jest palenie tytoniu lub u¿ywanie otwartego ognia. Regulatorów i ograniczników w klimatyzatorze nie wolno w
¿adnym przypadku przestawiaæ, ani usuwaæ poniewa¿ maj¹ one bezpoœredni wp³yw na bezpieczeñstwo i prawid³owoœæ pracy
ca³ego systemu klimatyzacji.

10.5 Miejsce monta¿u
Modu³ wewnêtrzny
Modu³ wewnêtrzny jest przystosowany do monta¿u na pionowej œcianie, w górnej czêœci wysokoœci pomieszczenia, przy zachowa-
niu minimalnych odleg³oœci (rysunek na stronie 15). Przy monta¿u nale¿y zwróciæ uwagê na nastêpuj¹ce punkty:
- unikaæ bezpoœredniego nas³onecznienia
- nie instalowaæ w pobli¿u Ÿróde³ ciep³a lub wytwornic pary, które mog¹ mieæ wp³yw na    wydajnoœæ urz¹dzenia
- nale¿y unikaæ miejsc wilgotnych
- nie wolno montowaæ w miejscach wydobywania siê palnych substancji i gazów
- nie wolno montowaæ w miejscach wystêpowania mgie³ olejowych lub wodnych
- nie wolno instalowaæ za zas³onami, firankami czy meblami, które ograniczaj¹ cyrkulacjê powietrza
- wloty i wyloty powietrza nie powinny byæ ograniczane przez sposób ustawienia
- optymalne ch³odzenie uzyskuje siê przy umieszczeniu modu³u wewnêtrznego na 3/4 wysokoœci œciany
- miejsce instalacji powinno byæ tak dobrane, aby przewody splitowe i odprowadzaj¹ce kondensat by³y jak najkrótsze
- do instalacji wykorzystaæ stabiln¹ œcianê, która utrzyma ciê¿ar urz¹dzenia i nie bêdzie powodowa³a drgañ
- nie montowaæ w pobli¿u urz¹dzeñ wytwarzaj¹cych wysokie czêstotliwoœci
- wybieraæ takie miejsca monta¿u, które zapewni¹ dostêp do urz¹dzenia np. w celu czyszczenia lub wymiany filtra
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Typ KWI 09 HU KWI 12 HU KWI 18 HU
A 818 818 1025
B 192 192 300
C 270 270 313

Typ KWA 09 HU KWA 12 HU KWA 18 HU
A 715 715 830
B 482 482 637
C 240 240 268
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11. Monta¿ modu³u wewnêtrznego
Instalacja modu³u wewnêtrznego
Przewody czynnika ch³odniczego mog¹ byæ wyprowadzone z urz¹dzenia w 4 kierunkach
jak pokazano na rysunku. Je¿eli wybrano pod³¹czenie w bok lub w dó³ nale¿y usun¹æ
odpowiednie wyt³oczenie w obudowie urz¹dzenia. Przewody nale¿y uformowaæ i u³o¿yæ
wzd³u¿ tylnej œcianki modu³u.

Przy monta¿u p³yty instalacyjnej zachowaæ minimalne odleg³oœci. Przy dostawie urz¹dzenia p³yta instalacyjna jest przymocowana do
tylnej œcianki modu³u wewnêtrznego.
W celu zdjêcia p³ytê nale¿y przycisn¹æ w zaznaczonych miejscach do obudowy.
P³ytê instalacyjn¹ dostarczon¹ wraz z urz¹dzeniem nale¿y zamocowaæ poziomo na œcianie zachowuj¹c odpowiednie odleg³oœci.
Zaznaczyæ i wywierciæ otwory mocuj¹ce. Do mocowania u¿yæ za³¹czone ko³ki rozporowe i wkrêty. Aby zapobiec powstawaniu wibracji
pomiêdzy p³yt¹ i œcian¹ nie mo¿e pozostaæ wolna przestrzeñ. Kierunek "3" wyznacza najprostsz¹ drogê ulo¿enia przewodów splito-
wych.
Przewody czynnika ch³odniczego poprowadziæ przez otwór w œcianie na zewn¹trz. W otworze
umieœciæ rurkê z tworzywa sztucznego.
Nale¿y zapewniæ, aby przewód odprowadzenia kondensatu by³ pochylony minimum 1%
na zewn¹trz i nie ogranicza³ odp³ywu poprzez zagiêcia lub za³amania. Je¿eli nie mo¿e byæ
zapewniony odpowiedni spadek, nale¿y zastosowaæ pompê kondensatu (osprzêt dodat-
kowy). Dla unikniêcia nieprzyjemnych zapachów z przewodu odp³ywu kondensatu ko-
nieczne jest utworzenie na nim syfonu.

Przewody splitowe przyci¹æ na odpowiedni¹ d³ugoœæ, usun¹æ zadziory, za³o¿yæ nakrêtki i
uformowaæ obrze¿a koñcówek do odpowiednich œrednic przewodów i króæców.

Obrze¿a koñcówek nie mog¹ byæ popêkane, postrzêpione, ani owalne.

Przy pod³¹czaniu przewodów np. do modu³u wewnêtrznego zwróciæ uwagê, aby przewody
by³y zak³adane osiowo.
Przy pod³¹czaniu przewodów czynnika ch³odniczego niezbêdne jest zachowanie czysto-
œci œrubunków.
Nakrêtki i œrubunki dokrêciæ rêk¹ i ustawiæ przewody w odpowiedniej pozycji. Na zakoñ-
czenie dokrêciæ podanym poni¿ej momentem obrotowym.
Œrubunki dokrêciæ nastêpuj¹cymi momentami obrotowymi: 6 mm = 15 - 20 Nm; 10 mm
= 31 - 35 Nm
Je¿eli moment obrotowy jest zbyt ma³y, w miejscu po³¹czenia wyp³ywaæ bêdzie czynnik
ch³odniczy. Je¿eli moment jest zbyt du¿y mo¿e dojœæ do uszkodzenia po³¹czeñ.
Przewody czynnika ch³odniczego, przewody elektryczne i przewód odp³ywu kondensatu
po³¹czyæ ze sob¹ za pomoc¹ taœmy izolacyjnej.
Przewody czynnika ch³odniczego modu³u wewnêtrznego nie mog¹ byæ zagiête lub skrê-
cone!
Rur miedzianych nie zginaæ wiêcej ni¿ trzy razy w tym samym miejscu.

A = φ 70
B = 5mm (1O - 2O)
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Przy uk³adaniu przewodów z ty³u modu³u wewnêtrznego w lew¹ stronê wszystkie przewo-
dy nale¿y z³¹czyæ mo¿liwie jak najœciœlej i u³o¿yæ starannie z ty³u modu³u.
Przewody splitowe musz¹ byæ zaizolowane w celu unikniêcia ich pocenia siê (a, b, c, d).
W¹¿ odprowadzenia kondensatu (e) mo¿e byæ poprowadzony w lewo lub w prawo. W¹¿
odprowadzenia kondensatu musi byæ poprowadzony pod spodem i byæ zabezpieczony
przed zamarzaniem.
Na rysunku obok pokazano optymalne rozmieszczenie przewodów splitowych (a), wê¿a
odprowadzenia kondensatu (b) oraz przewodów elektrycznych (c).

Modu³ wewnêtrzny zawiesiæ na hakach w górnej czêœci p³yty mocuj¹cej. W celu zamoco-
wania urz¹dzenia na œcianie nale¿y przycisn¹æ je do œciany w taki sposób, aby dolne haki
trafi³y do odpowiednich otworów p³yty instalacyjnej i zatrzasnê³y siê w nich s³yszalnie.
Zwróciæ uwagê, aby przewody by³y jak najkrótsze. Unikaæ niepotrzebnych zagiêæ i za³a-
mañ przewodów. Zwróciæ uwagê na maksymalne ró¿nice wysokoœci pomiêdzy modu³a-
mi wewnêtrznymi i zewnêtrznymi, podane w tabelce danych technicznych.
Po zakoñczeniu instalowania nape³niæ wannê kondensatu wod¹ i sprawdziæ prawid³o-
woœæ odp³ywu kondensatu oraz szczelnoœæ przewodu odprowadzaj¹cego. W¹¿ odpro-
wadzenia kondensatu musi byæ u³o¿ony ze sta³ym spadkiem na zewn¹trz.

12.  Monta¿ modu³u zewnêtrznego

12.1 Modu³ zewnêtrzny
Modu³ zewnêtrzny jest przystosowany do ustawienia na zewn¹trz i odporny na wp³yw warunków atmosferycznych. Przy monta¿u
(rysunek na stronie 15) nale¿y zwróciæ uwagê na nastêpuj¹ce punkty:
- w miarê mo¿liwoœci nie ustawiaæ w miejscach szczególnie nas³onecznionych. W przeciwnym przypadku nale¿y przewidzieæ np.

markizê os³aniaj¹c¹ urz¹dzenie. Nie mo¿e ona jednak ograniczaæ przep³ywu powietrza.
- nie instalowaæ w pobli¿u Ÿróde³ ciep³a lub wytwornic pary, które mog¹ mieæ wp³yw na wydajnoœæ urz¹dzenia
- przy ustawianiu zapewniæ aby kierunek wyp³ywu powietrza z urz¹dzenia by³ zgodny z g³ównym kierunkiem wiatru
- nie ustawiaæ w miejscu intensywnego powstawania kurzu
- miejsce ustawienia powinno byæ tak dobrane, aby ha³as powodowany przez urz¹dzenie nie by³ uci¹¿liwy dla s¹siadów
- zachowaæ minimalne odleg³oœci zapewniaj¹ce wystarczaj¹c¹ cyrkulacjê powietrza i dostêp do urz¹dzenia
- pod urz¹dzeniem przewidzieæ przestrzeñ dla umo¿liwienia odp³ywu kondensatu i unikniêcia gromadzenia siê œniegu
- nie montowaæ w miejscach wystêpowania agresywnego powietrza!

12.2 Przewody splitowe
Prace zwi¹zane z czynnikiem ch³odz¹cym mog¹ byæ wykonywane wy³¹cznie przez personel posiadaj¹cy odpowiednie uprawnienia.
Czynnik ch³odz¹cy nie mo¿e byæ w ¿adnym wypadku odprowadzany do œrodowiska. Nieumiejêtne obchodzenie siê z czynnikiem
ch³odz¹cym mo¿e byæ szkodliwy dla zdrowia. Nale¿y zapewniæ skuteczne przewietrzanie miejsca pracy. W obrêbie wykonywanych
prac zabronione jest palenie tytoniu lub u¿ywanie otwartego ognia.
Zaœlepki uszczelniaj¹ce przewody splitowe nale¿y usun¹æ bezpoœrednio przed pod³¹czeniem przewodów splitowych, a œrubunki
dokrêciæ rêcznie. Na zakoñczenie dokrêciæ przy pomocy odpowiednich narzêdzi.

12.3 Opró¿nianie i nape³nianie obiegu czynnika ch³odniczego
Poniewa¿ w przewodach znajduje siê powietrze i wilgoæ nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci
- z modu³u zewnêtrznego usun¹æ pokrywki trzpieni zaworów 2 dro¿nych i 3 dro¿nych oraz pokrywkê przy³¹cza serwisowego zaworu

trójdro¿nego
- przy zamkniêtych zaworach, poprzez przy³¹cze serwisowe opró¿niæ przewody splitowe i modu³ wewnêtrzny
- po osi¹gniêciu pró¿ni zamkn¹æ zawór odcinaj¹cy pompy pró¿niowej
- wykrêciæ ca³kowicie trzpieñ zaworu dwudro¿nego (strona wysokiego ciœnienia)
- wykrêciæ ca³kowicie trzpieñ zaworu trójdro¿nego (strona niskiego ciœnienia) i od³¹czyæ w¹¿ opró¿niaj¹cy
- pokrywki zamykaj¹ce trzpieni i przy³¹cza serwisowego na³o¿yæ i dokrêciæ
Modu³y zewnêtrzne s¹ przy dostawie nape³nione czynnikiem ch³odniczym. Je¿eli odpowiednia d³ugoœæ przewodów splitowych
zostanie przekroczona (patrz tabela danych technicznych) nale¿y przy pracuj¹cej sprê¿arce dope³niæ system czynnikiem ch³odni-
czym, u¿ywaj¹c do tego celu urz¹dzenia serwisowego.
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12.4 Sprawdzenie szczelnoœci
Przy pomocy odpowiednich œrodków kontroli szczelnoœci sprawdziæ szczelnoœæ wszystkich po³¹czeñ.

12.5 Uk³adanie i izolowanie przewodów splitowych
W celu zabezpieczenia przed "poceniem" siê przewodów czynnika ch³odniczego nale¿y pokryæ izolacj¹ ciepln¹ wszelkie ich wolne
odcinki. Przewody nale¿y przymocowaæ do œciany przy pomocy uchwytów. Otwory w œcianie uszczelniæ piank¹ uszczelniaj¹c¹

12.6 Kontrola urz¹dzeñ
Wskazówka dotycz¹ca bezpieczeñstwa: po zakoñczeniu instalacji i uruchomieniu nale¿y wykonaæ koñcowej kontroli dzia³a-
nia urz¹dzeñ. W tym celu nale¿y uruchomiæ jednoczeœnie wszystkie modu³y wewnêtrzne i dokonaæ szczegó³owej kontroli
wszystkich funkcji.

13.  Pod³¹czenie elektryczne
Prace instalacyjne mog¹ byæ wykonane jedynie przez Instalatora / Serwisanta posiadaj¹cego uprawnienia. Przy³¹cze elek-
tryczne musi mieæ napiêcie zgodne z podanym na tabliczce znamionowej.
Dobraæ odpowiednie do mocy elektrycznej pola przekroju przewodu elektrycznego. ¯y³a o ¿ó³to-zielonej izolacji mo¿e byæ
wykorzystana wy³¹cznie jako przewód uziemiaj¹cy. W ¿adnym wypadku nie wolno wykorzystywaæ jej jako przewód pr¹dowy.
W przypadku pod³¹czenia sta³ego urz¹dzenie musi mieæ mo¿liwoœæ oddzielenia wszystkich przewodów od sieci na odle-
g³oœæ 3 mm. Do tego celu u¿yæ odpowiednich bezpieczników, przekaŸników lub wy³¹czników ró¿nicowo-pr¹dowych.
Urz¹dzenia musz¹ byæ pod³¹czone do oddzielnego gniazdka wyposa¿onego w bezpiecznik. Niedopuszczalne jest pod³¹cze-
nie elektryczne przy u¿yciu przed³u¿aczy i rozga³êziaczy.
W pierwszej kolejnoœci nale¿y wykonaæ po³¹czenie pomiêdzy modu³em wewnêtrznym i zewnêtrznym, a nastêpnie pod³¹cze-
nie do sieci elektrycznej.

13.1 Pod³¹czenie do sieci
KWI 09 HU, KWI 12 HU, KWI 18 HU
Pod³¹czenie do sieci odbywa siê poprzez modu³ wewnêtrzny.
KWI 0909 HU, KWI 1212 HU
Pod³¹czenie do sieci, do modu³u zewnêtrznego, KWA 0909 HU lub KWA 1212 HU.

13.2 Przewód ³¹cz¹cy
Wskazówka bezpieczeñstwa!
Przy u¿yciu przewodu piêcio¿y³owego zwróciæ uwagê, aby obie czarne ¿y³y nie zosta³y zamienione przy pod³¹czaniu ! ̄ y³y ¿ó³to-
zielone mog¹ zostaæ wykorzystane wy³¹cznie jako przewody ochronne !
Nale¿y zwróciæ uwagê na wystarczaj¹ce pole przekroju przewodów wynikaj¹ce z obci¹¿eñ elektrycznych podanych w danych
technicznych klimatyzatorów.

13.3 Okablowanie
Pod³¹czenie elektryczne nale¿y wykonaæ zgodnie ze schematami pokazanymi na stronie 19.
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14.  Schematy elektryczne

KWI 09, 12, 18 HU KWA 09, 12, 18 HU

KWI 0909 HU KWA 0909 HU
KWI 1212 HU KWA 1212 HU
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AEG Technika Grzewcza
Oddzia³ Przedsiêbiorstwa Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o.
ul. Instalatorów 9, 02-237 Warszawa, tel.: 0-22 868-05-80, fax: 0-22 868-05-81

Gwarant:
Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o.,
ul. Instalatorów 9, 02-237 Warszawa, fax: 0-22 846-67-03.
Stan na 05.2007. Zmiany techniczne zastrze¿one.

Poœwiadczenie pierwszego uruchomienia

Zaœwiadcza siê, ¿e system klimatyzacji zosta³ sprawdzony i prawid³owo uruchomiony. System znajduje siê w nienagannym stanie
technicznym. Poinstruowano U¿ytkownika o zasadach bezpiecznej eksploatacji urz¹dzenia. Przekazano instrukcjê monta¿u i obs³u-
gi. U¿ytkownik nie zg³asza zastrze¿eñ do monta¿u i pracy urz¹dzenia.

Dane zgodne z tabliczk¹ znamionow¹

Typ i numer modu³u wewnêtrznego ..................................

Typ i numer modu³u zewnêtrznego ...................................

zainstalowany u:

.........................................................................................................................................................................................................................................
Nazwisko (nazwa firmy),             ulica,  nr domu, kod pocztowy,        miasto

.........................................................
            Czytelny Podpis U¿ytkownika

uruchomiony przez:

.........................................................................................................................................................................................................................................
Nazwa firmy        ulica,                          nr domu,                   kod pocztowy,            miasto

..........................................  .......................................................
Data       Czytelny podpis Serwisanta
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