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ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
• Ponieważ urządzenie zawiera elementy wirujące oraz takie, z którymi kontakt może doprowadzić do porażenia
 prądem, przez przystąpieniem do użytkowania klimatyzatora, koniecznie zapoznaj się z przedstawionymi tu
 „środkami bezpieczeństwa”.
• Ponieważ przedstawione tu ostrzeżenia dotyczą bezpieczeństwa, zwróć na nie szczególną uwagę.
• Przerwij użytkowanie klimatyzatora i skontaktuj się z dystrybutorem w przypadku wystąpienia problemu lub 
 nieprawidłowość w działaniu urządzenia.

Symbole i ich znaczenie
 OSTRZEŻENIE: Niewłaściwe postępowanie może być bardzo niebezpieczne i z dużym prawdopodobieństwem skutkować

śmiercią lub poważnymi obrażeniami.
 UWAGA: Niewłaściwe postępowanie może być bardzo niebezpieczne w zależności od warunków.

Znaczenie symboli używanych w instrukcji

: Nie rób tego.

: Postępuj zgodnie z instrukcją.

: Nigdy nie wsadzaj palców ani innych przedmiotów.

: Nigdy nie stawaj na jednostce wewnętrznej / zewnętrznej ani nic na niej nie kładź.

: Zachowaj ostrożność. Ryzyko porażenia prądem.

: Upewnij się, że wtyczka przewodu zasilającego została odłączona z gniazdka.

: Upewnij się, że urządzenie zostało wyłączone.

• Po przeczytaniu instrukcji przechowuj ją wraz z Instrukcją Montażu w podręcznym miejscu.

Rozmieszczenie etykiet ostrzegawczych oraz zabezpieczeń

PANEL PRZEDNI

OBUDOWA
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• Klimatyzator ten nie powinien być użytkowany przez dzieci bez nadzoru dorosłych.

Podczas wyjmowania filtra nie dotykaj metalowych elementów jednostki wewnętrznej.
• Może to doprowadzić do obrażeń.
Nie dotykaj wlotu powietrza ani aluminiowych lamel jednostki zewnętrznej.
• Może to doprowadzić do obrażeń.
Nie stawiaj na jednostce wewnętrznej wazonów lub innych szklanych naczyń.
• Woda może przedostać się do jednostki wewnętrznej uszkadzając izolację, powodując porażenie prądem itp.
Nie używaj środków owadobójczych ani łatwopalnych sprayów.
• Może to wzniecić ogień lub wpłynąć na zniekształcenie obudowy.
Nie pozostawiaj zwierząt lub roślin w bezpośrednim strumieniu powietrza.
• Ma to niekorzystny wpływ na rośliny i zwierzęta.
Nie umieszczaj innych urządzeń elektrycznych ani mebli pod jednostką wewnętrzną/zewnętrzną.
• Z jednostki może kapać woda powodując uszkodzenie znajdujących się pod nią sprzętów.
Nie umieszczaj jednostki na uszkodzonej podstawie montażowej.
• Urządzenie może spaść powodując obrażenia.
Nie stawaj na niestabilnej podstawie podczas czyszczenia urządzenia.
• Może to doprowadzić do obrażeń, np. w wyniku upadku.
Nie ciągnij za kabel zasilający.
• W ten sposób można uszkodzić kabel powodując wzniecenie ognia.
Nie ładuj ani nie rozbieraj baterii, nie wrzucaj ich do ognia.
• Może to doprowadzić do wycieku elektrolitu, wzniecenia ognia lub wybuchu.
Nie używaj urządzenia w warunkach wysokiej wilgotności przez dłuższy czas, np. pozostawiając 
otwarte drzwi lub okno.
• W trybie chłodzenia, jeżeli urządzenie pracuje w warunkach wysokiej wilgotności (80% lub więcej) przez
 dłuższy czas, woda skraplająca się w j. wewnętrznej może kapać np. na meble, powodując ich uszkodzenie.

UWAGA

Nie stosuj przejściówek zasilania lub przedłużaczy ani nie podłączaj kilku urządzeń do jednego
gniazdka.
• Złe połączenie przewodów, słaba izolacja, przekroczenie dopuszczalnego prądu itp. może doprowadzić
 do wzniecenia pożaru lub porażenia prądem.
Oczyść wtyczkę przewodu zasilającego i dokładnie umieść ją w gniazdku.
• Zabrudzona lub niedokładnie podłączona wtyczka może spowodować pożar lub porażenie prądem.
Staraj się w żaden sposób nie uszkodzić kabla zasilającego, nie skracaj go itp.
• Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na kablu zasilającym, nie nacinaj ani nie przedłużaj go. 
 Uszkodzony kabel może doprowadzić do wzniecenia ognia lub porażenia prądem.
W czasie pracy nie wyłączaj / załączaj elektrycznego wyłącznika ani nie odłączaj kabla zasilającego.
• Ewentualne iskry mogą wzniecić ogień itp.
• Pamiętaj o rozłączeniu elektronicznego wyłącznika lub odłączeniu kabla zasilającego po wyłączeniu
 jednostki wewnętrznej pilotem.
Unikaj bezpośredniego, przedłużonego kontaktu z zimnym powietrzem.
• Może to mieć negatywny wpływ na zdrowie.
Montaż, naprawy lub przenoszenie urządzenia nie powinny być wykonywane samodzielnie przez klienta.
• Nieprawidłowe wykonanie tych czynności może doprowadzić do wzniecenia ognia, porażenia prądem lub
 obrażeń ciała – urządzenie może spaść, może nastąpić wyciek wody itp. Skontaktuj się z dystrybutorem.
• Jeżeli kabel zasilający zostanie uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub jego autory-
 zowany serwis w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.
Nie wsadzaj palców ani innych przedmiotów we wlot/wylot powietrza.
• Ponieważ wentylator obraca się z dużą prędkością, może dojść do obrażeń.
• Dzieci nie należy pozostawiać bez nadzoru w pomieszczeniu z pracującym klimatyzatorem.
Jeżeli wystąpi nieprawidłowość (np. zapach spalenizny), zatrzymaj klimatyzator i odłącz kabel 
zasilający i/lub rozłącz elektroniczny wyłącznik.
• Kontynuowanie pracy urządzenia w takich warunkach może doprowadzić do wzniecenia ognia lub
 innych problemów. W takiej sytuacji skontaktuj się z dystrybutorem.

OSTRZEŻENIE



ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Nie używaj urządzenia do celów specjalnych.
• Nie używaj klimatyzatora w miejscu przechowywania urządzeń precyzyjnych, żywności, zwierząt, roślin 

oraz dzieł sztuki. Może to wpłynąć np. na pogorszenie ich jakości.
Nie umieszczaj piecyków, palników itp. w bezpośrednim strumieniu powietrza.
• Może to spowodować niepełne spalanie.
Przed czyszczeniem urządzenia wyłącz je odłączając kabel zasilający i/lub rozłączając elektryczny wyłącznik.
• Ponieważ w czasie pracy wentylator obraca się z dużą prędkością, może dojść do obrażeń.
Jeżeli planujesz dłuższą przerwę w użytkowaniu urządzenia, odłącz kabel zasilający i/lub rozłącz
elektryczny wyłącznik.
• Inaczej gromadzący się kurz może spowodować pożar.
Wymień 2 baterie na nowe – obie tego samego typu.
• Stosowanie starych baterii z nowymi może doprowadzić do nagrzania pilota, wycieku elektrolitu lub wybuchu.
W przypadku kontaktu skóry lub odzieży z elektrolitem, należy spłukać ją dokładnie czystą wodą.
• W przypadku kontaktu elektrolitu z oczami należy przepłukać je czystą wodą i skonsultować się z lekarzem.
Jeżeli używasz urządzenia razem z piecykiem – wietrz pomieszczenie.
• Może nastąpić niedobór tlenu w pomieszczeniu.
Nie dotykaj przełączników wilgotnymi rękoma.
• Może to spowodować porażenie prądem.
Nie czyść klimatyzatora wodą ani nie stawiaj na nim naczyń z wodą.
• Woda może przedostać się do jednostki uszkadzając izolację. Może to spowodować porażenie prądem.
Nie stawaj ani nie umieszczaj niczego na jednostce wewnętrznej / zewnętrznej.
• Może to spowodować obrażenia np. w wyniku upadku.

UWAGA

OSTRZEŻENIE
• Skontaktuj się z dystrybutorem lub dostawcą klimatyzatora w celu montażu urządzenia. 

Montaż nie powinien być przeprowadzany przez klienta ponieważ niezbędne jest zastosowanie specjalnych technik
oraz wykonanie specyficznych prac. Nieprawidłowy montaż może doprowadzić do wzniecenia ognia, porażenia prądem,
obrażeń ciała lub wycieku wody.

• Nie montuj urządzenia w miejscu możliwego wycieku łatwopalnego gazu.
Gazy nagromadzone wokół jednostki mogą spowodować eksplozję.

Montaż

Pamiętaj o uziemieniu urządzenia.
• Nie podłączaj uziemienia do przewodu gazowego, cieczowego lub piorunochronu. 

Nieprawidłowe uziemienie może spowodować porażenie prądem.
Zamontuj przełącznik różnicowy w zależności od miejsca montażu urządzenia (miejsca zawilgocone itp.)
• Brak przełącznika różnicowego może spowodować porażenie prądem.
Należy wykonać kompletną instalację odpływu skroplin.
• Jeżeli odpływ skroplin nie będzie kompletny, z jednostki może ściekać woda. To może doprowadzić do 

uszkodzenia mebli i innych sprzętów umieszczonych pod klimatyzatorem.

UWAGA
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NAZWY I FUNKCJE ELEMENTÓW URZĄDZENIA
Jednostka wewnętrzna

Jednostka zewnętrzna

Filtr oczyszczający powietrze
(typ mieszkowy, biały)
(OPCJA)

Żaluzje pionowe

Sekcja pracy

(po otwarciu przedniego panelu)

Przedni panel

Wlot powietrza

Wpięcie wyłącznika w instalację

Kabel zasilający

Odbiornik 
sygnału pilota

Sekcja wyświetlacza

Przycisk pracy 
w trybie awaryjnym

Żaluzje poziome

Pilot

Operation IndicatorWIDE & LONG AIR FLOW

Odbiornik 
sygnału pilota

Wskaźnik pracy

MUH-GA60VB
MU-GA80VB
MUH-GA80VB

MU-GA50VB
MUH-GA50VB
MU-GA60VB

Wlot powietrza     (z tyłu i z boku)

Wężyk skroplin

Przewody chłodnicze

Wylot powietrza

Odpływ skroplin

Katechinowy filtr powietrza

Skontaktuj się z dystrybutorem jeżeli wycieki z jednostki 
są dokuczliwe. Jakkolwiek instalacja odpływu skroplin nie 
może być wykonana w zimnych regionach, gdyż może 
to powodować zamarzanie jednostki zewnętrznej.
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ON/OFF

FAN

TOO
WARM

TOO
COOL

VANE

MODE

ECONO COOL

    STOP

     START

HR.

MIN.

WIDE VANE

LONG

I FEEL COOL

HEAT DRY

AMPM
CLOCK

C̊

AMPM

RESET CLOCK

MODE

I FEEL COOL

DRYFAN

ON/OFF TOO
COOL

AMPM
CLOCK

C̊

AMPM

TOO
WARM

AMPM
CLOCK

C̊

AMPM

Nadajnik sygnału

Obszar wyświetlania trybu pracy

Przyciski nastawy temperatury

(Rysunek przedstawia
ogólny widok wyświetlacza).

Otwórz pokrywkę

NAZWY I FUNKCJE ELEMENTÓW URZĄDZENIA
Pilot

Typ CHŁODZĄCO / GRZEJĄCY (seria MSH)

Przycisk Wł./Wył.
(praca/stop)

Przyciski żaluzji
(przycisk żaluzji poziomych) Przycisk sterowania obrotami wentylatora

Przycisk nastawy zegara

Przycisk wyboru trybu pracy

Przycisk ECONO COOL

Przycisk WIDE VANE
(przycisk żaluzji pionowych)

Przycisk RESET

Przycisk programatora czasu Wył.

Przycisk programatora czasu Wł.

Przycisk HR. (godziny)
Przycisk MIN. (minuty)
(Przycisk nastawy czasu)

Przycisk LONG

Dla typu TYLKO CHŁODZĄCEGO
(seria MS)

Dla typu TYLKO CHŁODZĄCEGO
(seria MS)

(Szczegóły podano w rozdziale „PRZYGOTOWANIE DO ROZPOCZĘCIA PRACY”)
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PRZYGOTOWANIE DO ROZPOCZĘCIA PRACY
Funkcja automatycznego restartu

Modele te zostały wyposażone w funkcję automatycznego restartu. Jeżeli nie chcesz korzystać
z tej funkcji, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu, ponieważ konieczna będzie zmiana usta-
wień jednostki.

Funkcja automatycznego restartu polega na…
Kiedy sterowanie jednostką wewnętrzną odbywa się za pomocą pilota, to tryb pracy, nastawa temperatury oraz prędkość 
wentylatora zostają zapisane w pamięci. W przypadku awarii zasilania lub odłączenia głównego zasilania w czasie pracy, 
funkcja automatycznego restartu zostanie automatycznie ustawiona aby rozpocząć pracę w tym samym trybie, który został
ustawiony pilotem przed odłączeniem zasilania (patrz opis na stronie 9).

Jednostka wewnętrzna
Podłącz wtyczkę kabla zasilającego do gniazdka i załącz elektryczny wyłącznik.

OSTRZEŻENIE:
Oczyść wtyczkę przewodu zasilającego i dokładnie umieść ją w gniazdku.
Zabrudzona lub niedokładnie podłączona wtyczka może spowodować pożar lub porażenie prądem.

Sprawdź typ klimatyzatora.

Typ        Nazwa modelu

Typ               Tryb pracy

MSH-GA50/60/80VBCHŁODZĄCO / GRZEJĄCY

TYLKO CHŁODZĄCY

CHŁODZĄCO / GRZEJĄCY

TYLKO CHŁODZĄCY

MS-GA50/60/80VB

UWAGA:
Niniejsza instrukcja zawiera osobne opisy dla klimatyzatora typu CHŁODZĄCO / GRZEJĄCEGO i TYLKO CHŁODZĄ-
CEGO. 
Postępuj zgodnie z odpowiednimi instrukcjami dla danego typu klimatyzatora.

Pilot
Pilot dla klimatyzatorów typu TYLKO CHŁODZĄCEGO różni się od pilota przeznaczonego dla typu
CHŁODZĄCO / GRZEJĄCEGO, jak przedstawiono na rysunku na poprzedniej stronie.

Używaj wyłącznie pilota dostarczonego z jednostką.
Nie używaj innych pilotów.

Porównaj różnice trybów pracy.

 (I FEEL...),  (CHŁODZENIE),  (OSUSZANIE),  (GRZANIE)
 (I FEEL...),  (CHŁODZENIE),  (OSUSZANIE),  (WENTYLACJA)

UWAGA:
W niniejszej instrukcji ilustracje obrazują przykłady ustawień wyświetlanych na pilocie przeznaczonym dla trybu 
CHŁODZĄCO / GRZEJĄCEGO.
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FAN

VANE

MODE

ECONO COOL

    STOP

     START

HR.

MIN.

I FEEL COOL

DRY

WIDE VANE

LONG

HEAT

RESET CLOCK

Pilot

Ładowanie baterii i nastawa bieżącego 
czasu

Zdejmij przednią pokrywkę i załaduj baterie. 
Następnie ponownie załóż pokrywkę.
Ładuj baterie zaczynając od bieguna minusowego. 
Zwróć uwagę na kierunek biegunów.

Wciśnij przycisk RESET.

• Jeśli przycisk RESET nie zostanie wciśnięty może
to wpłynąć na nieprawidłową pracę pilota.

Wciśnij przycisk nastawy zegara CLOCK.

Wciskając przyciski         i         (przyciski 
nastawy czasu) ustaw bieżący czas.

HR. MIN.

• Każdorazowe wciśnięcie przycisku        powoduje
przyrost czasu o 1 godzinę, a każde wciśnięcie przy-
cisku         powoduje przyrost czasu o 1 minutę.

HR.

MIN.

Wciśnij przycisk CLOCK ponownie i zamknij
przednią pokrywkę.

Wciśnij przycisk 
za pomocą ostro 
zakończonego 
przedmiotu.

Wciśnij przycisk 
za pomocą ostro 
zakończonego 
przedmiotu.

Włóż baterie zaczynając
od bieguna minusowego.

Obsługa pilota
• Zasięg sygnału pilota wynosi 6 m kiedy pilot skierowa-

ny jest bezpośrednio w stronę jednostki wewnętrznej.
• Po wciśnięciu przycisku będzie słychać jeden lub 

dwa sygnały dźwiękowe nadawane z jednostki we-
wnętrznej. W przypadku braku sygnału, naciśnij 
przycisk ponownie.

• Używaj pilota ostrożnie.
Jeżeli pilot zostanie upuszczony, rzucony lub zamok-
nie – może przestać działać.

• Ponieważ wyświetlacz pilota jest wykonany z ciekłego
kryształu (szkło), może nie świecić się jeżeli zostanie 
uszkodzony wskutek upadku.

• Jeżeli jednostki wewnętrzna nie reaguje na sygnał
pilota – patrz strona 19.

Montaż na ścianie
• Zamontuj uchwyt pilota miejscu, skąd wysyłany sygnał 

jest odbierany przez jednostkę wewnętrzną – słychać 
sygnał dźwiękowy po wciśnięciu przycisku        .ON/OFF

Wkładanie / wyjmowanie pilota z uchwytu
Montaż : wsuń pilota w dół.
Wyjmowanie : wyciągnij pilota w górę.

Baterie
Warunki wymiany baterii

Wymień baterie na nowe alkaliczne typu AAA w następu-
jących przypadkach:

· Kiedy jednostka wewnętrzna nie reaguje na sygnał
pilota.

· Kiedy wyświetlacz pilota zaczyna być niewyraźny.
· Kiedy po wciśnięciu przycisku pilota, na wyświetlaczu

pojawiają się wszystkie wskaźniki po czym natych-
miast gasną.

Nie używaj baterii manganowych. Pilot może nie działać
prawidłowo.
• Okres przydatności baterii alkalicznych do użytku 

wynosi około 1 roku. Jakkolwiek bateria, której okres 
użyteczności dobiega końca, może wyczerpać się 
wcześniej. Zalecany okres czasu (miesiąc / rok) jest 
wskazany na spodzie baterii.

• Aby zapobiec wyciekom baterii, wyjmij je z pilota jeżeli
nie będzie używany przez dłuższy okres czasu.

 UWAGA:
W przypadku kontaktu skóry lub odzieży z elektroli-
tem, należy spłukać ją dokładnie czystą wodą.
W przypadku kontaktu elektrolitu z oczami należy prze-
płukać je czystą wodą i skonsultować się z lekarzem.
• Nie używaj baterii wielokrotnego ładowania.
• Wymień 2 baterie na nowe – obie tego samego typu.
• Zużyte baterie należy utylizować we właściwy sposób.

PRZYGOTOWANIE DO ROZPOCZĘCIA PRACY

Uchwyt pilota
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Typ CHŁODZĄCO / GRZEJĄCY (seria MSH)

Wciśnij przycisk EMERGENCY OPERATION.
• Każdorazowe wciśnięcie przycisku EMERGENCY
 OPERATION spowoduje przełączenie trybu pracy 
 jednostki w kolejności: AWARYJNE CHŁODZENIE, 
 AWARYJNE GRZANIE i ZATRZYMANIE PRACY.

Jakkolwiek jedno wciśnięcie przycisku EMERGENCY
OPERATION uruchomi tryb testowy aktywny przez 
30 minut, po jego zakończeniu jednostka przejdzie 
w TRYB AWARYJNY.

• Opis TRYBU AWARYJNEGO przedstawiono poniżej.
Sterowanie temperaturą nie będzie możliwe przez 
30 minut  trybie testowym, a jednostka zostanie 
ustawiona na pracę ciągłą. Obroty wentylatora 
zostaną ustawione na wysokie, a po 30 minutach 
zmienią się na średnie.

Tryb pracy CHŁODZENIE GRZANIE

Nastawa temperatury 24°C

24°C

Średnie

Średnie

Auto

W przód

Auto

W przód

W przód

Auto

Średnie

24°C

Obroty wentylatora

Żaluzje poziome

Żaluzje pionowe

• Tryb pracy jest sygnalizowany przez diodę pracy na 
 jednostce wewnętrznej zgodnie z poniższym rysunkiem.

Dioda pracy

Aby zatrzymać pracę w trybie awaryjnym, 
wciśnij raz przycisk EMERGENCY OPERATION
(w przypadku trybu AWARYJNEGO GRZANIA) 
lub dwa razy (w przypadku trybu AWARYJNEGO
CHŁODZENIA).

Jeżeli korzystanie z pilota jest niemożliwe (praca w trybie awaryjnym)
Jeżeli baterie pilota zużyły się lub pilot jest niesprawny można użyć pracy w trybie awaryjnym (uruchamiana przy-
ciskiem EMERGENCY OPERATION).

Typ TYLKO CHŁODZĄCY (seria MS)

Wciśnij przycisk EMERGENCY OPERATION.
• Po wciśnięciu przycisku EMERGENCY OPERATION 
 zostanie uruchomiony tryb testowy, który potrwa
 30 minut, po jego zakończeniu jednostka przejdzie 
 w tryb AWARYJNEGO CHŁODZENIA.

• Opis TRYBU AWARYJNEGO przedstawiono poniżej.
Sterowanie temperaturą nie będzie możliwe przez 
30 minut  trybie testowym, a jednostka zostanie 
ustawiona na pracę ciągłą. Obroty wentylatora 
zostaną ustawione na wysokie, a po 30 minutach 
zmienią się na średnie.

Tryb pracy CHŁODZENIE

Nastawa temperatury

Obroty wentylatora

Żaluzje poziome

Żaluzje pionowe

• Tryb pracy jest sygnalizowany przez diodę pracy na 
 jednostce wewnętrznej zgodnie z poniższym rysunkiem.

Dioda pracy

Aby zatrzymać pracę w trybie AWARYJNEGO 
CHŁODZENIA ponownie wciśnij przycisk 
EMERGENCY OPERATION. 
Każdorazowe wciśnięcie przycisku powoduje przełącza-
nie trybu pracy na przemian z AWARYJNEGO CHŁO-
DZENIA na ZATRZYMANIE PRACY.

AWARYJNE 
CHŁODZENIE

AWARYJNE
GRZANIE STOP

AWARYJNE 
CHŁODZENIE STOP

Operation Indicator Operation IndicatorOperation Indicator

Operation Indicator Operation Indicator
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FAN

VANE

MODE

ECONO COOL

    STOP

     START

HR.

MIN.

I FEEL COOL

DRY

WIDE VANE

LONG

HEAT

TRYB AUTOMATYCZNY I FEEL…

ON/OFF

FAN

TOO
WARM

TOO
COOL

VANE

MODE

ECONO COOL

    STOP

     START

HR.

MIN.

I FEEL COOL

DRY

AMPM
CLOCK

C̊

AMPM

WIDE VANE

LONG

HEAT

RESET CLOCK

Tryb pracy automatycznej „     (I FEEL...)” pozwala uzyskać optymalne warunki w pomieszczeniu auto-
matycznie po wciśnięciu jednego przycisku.

Uruchomienie pracy:

Wciśnij przycisk        .
ON/OFF

Po wybraniu trybu „                       , klimatyzator jest sterowany automatycznie
z zachowaniem optymalnej temperatury.

 (I FEEL...)”

Zatrzymanie pracy:

Wciśnij przycisk        .
ON/OFF

Jeśli czujesz, że jest zbyt ciepło:

Wciśnij przycisk      aby obniżyć temperaturę.
TOO

WARM

Jedno wciśnięcie spowoduje obniżenie temperatury o około 1°C.

Jeśli czujesz że jest zbyt zimno:

Wciśnij przycisk      aby zwiększyć temperaturę.
TOO

COOL

Jedno wciśnięcie spowoduje wzrost temperatury o około 1°C.

Jeżeli tryb „                      “ nie został wybrany, wciśnij przycisk     
          tyle razy aż zostanie ustawiony jako aktywny.

(I FEEL...)
MODE

Każdorazowe wciśnięcie przycisku powoduje zmianę trybu 
w kolejności:  (I FEEL...) →  (CHŁODZENIE) →  (OSUSZANIE)
→ (GRZANIE: seria MSH) /      (WENTYLACJA: seria MS)

Opis funkcji automatycznego restartu

• Jednostki te wyposażone są w funkcję automatycznego restartu. Po odłączeniu głównego zasilania, klimatyzator 
automatycznie rozpocznie pracę w tym samym trybie, który był ustawiony za pomocą pilota przed odłączeniem 
głównego zasilania.

• Jeżeli przed odłączeniem głównego zasilania wyłączono jednostkę za pomocą pilota, to pozostanie wyłączona nawet 
po przywróceniu napięcia.

• Jeżeli przed odłączeniem głównego zasilania jednostka pracowała w trybie awaryjnym, to po przywróceniu napięcia 
rozpocznie pracę w tym samym trybie, który był ustawiony za pomocą pilota przed uruchomieniem trybu awaryjnego.

• Jeżeli przed awarią zasilania jednostka pracowała w trybie „I FEEL…”, to tryb pracy nie zostanie zapamiętany. W try-
bie „I FEEL...” warunki pracy są dostosowywane do temperatury panującej w pomieszczeniu w momencie (re)startu.
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Szczegóły pracy

Tryb pracy jest automatycznie ustawiany na CHŁODZENIE, OSUSZANIE lub GRZANIE na podstawie temperatury 
w pomieszczeniu w momencie uruchomienia pracy. Jeżeli praca zostanie ponownie uruchomiona w ciągu 2 godzin od
jej zatrzymania, zostanie wybrany ten sam tryb pracy jaki był aktywny przed zatrzymaniem pracy. Pierwszy wybrany tryb 
nie zostanie zmieniony nawet gdy temperatura się zmieni. Jeżeli tryb pracy nie jest dostosowany do warunków panujących 
w pomieszczeniu, wybierz odpowiedni tryb wciskając przycisk           .MODE

Szczegóły pracy automatycznej

Stan pracy

Klimatyzator zmierza do osiągnięcia temperatury docelowej. 
Poczekaj aż temperatura docelowa zostanie osiągnięta.

Temperatura w pomieszczeniu zbliża się do wartości 
temperatury docelowej.

(dotyczy tylko jednostek zewnętrznych serii MXZ)
Odnieś się do informacji o klimatyzacji w systemie Multi
(strona 11).

Wskaźnik Różnica między temperaturą docelową
a temperaturą w pomieszczeniu

Około 2°C lub więcej

Około 2°C lub mniej

—

Opis trybu „I FEEL…”

CHŁODZĄCO / GRZEJĄCY (seria MSH) TYLKO CHŁODZĄCY (seria MS)
Temperatura w pomieszczeniu
w momencie uruchomienia

Tryb pracy Temperatura docelowa
(wartość początkowa)

Temperatura docelowa
(wartość początkowa)

Tryb pracy

Około 25°C lub więcej Około 24°C Około 24°C

Około 26°C

CHŁODZENIE

OSUSZANIE

GRZANIE

OSUSZANIE

OSUSZANIE

CHŁODZENIE

Około 25°C - 23°C — —

Około 23°C lub mniej —

UWAGA:
CHŁODZENIE: Jeżeli temperatura w pomieszczeniu jest o 2°C wyższa od nastawy temperatury, to ustawiona

temperatura nie może być zmieniona ponieważ klimatyzator zmierza do osiągnięcia docelowej (ustawio-
nej) temperatury. W takim przypadku należy poczekać aż temperatura w pomieszczeniu spadnie o 2°C
 w stosunku do nastawy temperatury, a następnie zmienić ustawioną temperaturę.

GRZANIE: Jeżeli temperatura w pomieszczeniu jest o 2°C niższa od nastawy temperatury, to ustawiona tem-
peratura nie może być zmieniona ponieważ klimatyzator zmierza do osiągnięcia docelowej (ustawionej)
temperatury. W takim przypadku należy poczekać aż temperatura w pomieszczeniu wzrośnie o 2°C 
w stosunku do nastawy temperatury, a następnie zmienić ustawioną temperaturę.

Sygnalizacja jednostki wewnętrznej

Wskaźnik pracy znajdujący się z prawej strony jednostki wewnętrznej sygnalizuje stan pracy.

Diody sygnalizujące stan pracy

Operation Indicator

Świeci

Pulsuje
Wygaszona
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ON/OFF

FAN

TOO
WARM

TOO
COOL

VANE

MODE

ECONO COOL

    STOP

     START

HR.

MIN.

I FEEL COOL

DRY

AMPM
CLOCK

C̊

AMPM

WIDE VANE

LONG

HEAT

RESET CLOCK

Wybór trybu CHŁODZENIA, OSUSZANIA LUB GRZANIA / WENTYLACJI:

Wciśnij przycisk        .
ON/OFF

Wybierz tryb pracy wciskając przycisk         .MODE

Każdorazowe wciśnięcie przycisku powoduje zmianę trybu pracy w kolejności:
 (I FEEL...) →  (CHŁODZENIE) →  (OSUSZANIE) 

→  (GRZANIE: seria MSH) /  (WENTYLACJA: seria MS).

Tryb GRZANIA lub WENTYLACJI
Sprawdź typ klimatyzatora (patrz strona 6).

Typ Tryb pracy

CHŁODZĄCO / GRZEJĄCY GRZANIE

WENTYLACJATYLKO CHŁODZĄCY

Zatrzymanie pracy:

Wciśnij przycisk        .
ON/OFF

Po ustawieniu trybu, następnym razem po wciśnięciu przycisku      , praca 
uruchomi się w tym samym trybie, który został ustawiony wcześniej.

ON/OFF

TRYB RĘCZNY (CHŁODZENIE, OSUSZANIE, GRZANIE / WENTYLACJA)

Zmiana nastawy temperatury:
• Wciśnij przycisk

TOO
WARM

 aby obniżyć temperaturę. Jedno wciśnięcie zmniejsza temperaturę o około 1°C.

• Wciśnij przycisk
TOO

COOL

 aby zwiększyć temperaturę. Jedno wciśnięcie zwiększa temperaturę o około 1°C.

W trybie GRZANIA
• Jeżeli klimatyzator pochłania zbyt dużo ciepła z otoczenia, może zostać przeciążony. Na podstawie oceny warunków

dokonanej przez mikroprocesor, wentylator jednostki wewnętrznej zostaje automatycznie zatrzymany w celu zabezpieczenia
klimatyzatora. W takiej sytuacji, na powierzchni jednostki zewnętrznej może tworzyć się szron, co nie stanowi problemu.

W trybie OSUSZANIA
• Nie można regulować temperatury (zmieniać nastaw).
• Temperatura w pomieszczeniu ulega powolnemu obniżaniu.

Szczegóły sygnalizacji jednostki wewnętrznej wyjaśniono na stronie 10.

UWAGA:
Jeżeli temperatura otoczenia jest za wysoka, temperatura w pomieszczeniu może nie osiągnąć wartości nastawy 
temperatury, ponieważ jednostka chłodzi pomieszczenie przy dużym obciążeniu.

Informacje o klimatyzacji w systemie multi (jednostka zewnętrzna: seria MXZ)
W systemie klimatyzacji multi (jedn. zewn. serii MXZ) można podłączyć dwie lub więcej jednostek wewnętrznych do
jednej jednostki zewnętrznej. Stosowanie do wydajności, dwie lub więcej jednostek może pracować jednocześnie.
• Jeżeli próbujesz uruchomić jednocześnie dwie lub więcej jednostek wewnętrznych podłączonych do jednostki zewnętrznej, jedną

w trybie chłodzenia, a drugą w trybie grzania, to zostanie wybrany tryb tej jednostki, która wcześniej rozpoczęła pracę. Pozostałe
jednostki, które zostaną później uruchomione, nie będą pracować, sygnalizując stan pracy (odnieś się do tabeli ze wzorcami sygna-
lizacji jednostki wewnętrznej na stronie 10). W takim przypadku należy ustawić wszystkie jednostki na pracę w tym samym trybie.

• Jeżeli jednostka wewnętrzna rozpoczyna pracę w trakcie trwania odszraniania jednostki zewnętrznej, nadmuch ciepłego
powietrza rozpocznie się dopiero po kilku minutach (maks. 10 minut).

• W trybie grzania jednostka, która nie pracuje może się nagrzewać lub będzie słychać dźwięk przepływającego czynnika. 
Nie jest to nieprawidłowy objaw ponieważ czynnik ciągle przepływa w instalacji niepracującej jednostki.

Opis funkcji „AUTOMATYCZNEGO RESTARTU”
Patrz strona 9.
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ON/OFF

FAN

TOO
WARM

TOO
COOL

VANE

MODE

ECONO COOL

    STOP

     START

HR.

MIN.

I FEEL COOL

DRY

AMPM
CLOCK

C̊

AMPM

WIDE VANE

LONG

HEAT

RESET CLOCK

REGULACJA SIŁY I KIERUNKU NAWIEWU
Siłę i kierunek nawiewu można regulować zgodnie z wymaganiami.

Aby zmienić siłę nawiewu wciśnij przycisk         .FAN

Każdorazowe wciśnięcie przycisku powoduje zmianę prędkości wentylatora 
w kolejności:  (Niska) →  (Średnia) →  (Wysoka) →  (AUTO)

• Użyj poziomu nawiewu       aby bardziej schłodzić / nagrzać pomieszczenie.
• Jeżeli dźwięk pracy klimatyzatora zakłóca twój sen, zastosuj niski poziom

nawiewu    .

Aby zmienić kierunek nadmuchu powietrza na nawiew w pionie, 
wciśnij przycisk         .VANE

Każdorazowe wciśnięcie przycisku spowoduje zmianę konta ułożenia żaluzji 
poziomych: (1)→ (2)→ (3)→ (4)→  (5) →  (WACHLOWANIE) →  (AUTO)

WACHLOWANIE
Użyj funkcji wachlowania aby rozprowadzić powietrze po całym pomieszczeniu.

Zalecany zakres nastawy żaluzji poziomych
Najczęściej korzystaj z pozycji AUTO      .
Pozycji    (1) lub    (2) używaj w trybie CHŁODZENIA 
lub OSUSZANIA, a pozycji     (3) do     (5) w trybie
GRZANIA. GRZANIE

UWAGA:
• W trybie chłodzenia, kiedy klimatyzator pracuje przez 1 godzinę z żaluzjami poziomymi ustawionymi w pozycji    (4) 

lub    (5), kierunek nawiewu zostanie automatycznie ustawiony w poziomie aby zapobiec wykraplaniu wody.
• Ustaw pionowy kierunek nawiewu za pomocą pilota. Ręczne przestawianie żaluzji poziomych może być przyczyną

problemów.
• W trybie grzania, jeżeli temperatura nawiewanego powietrza jest za niska lub w trakcie trwania odszraniania, żaluzje
   poziome ustawione są w pozycji    (1).

CHŁODZENIE
OSUSZANIE

Tryb automatycznego kierunku nawiewu

Jeżeli za pomocą przycisku        wybrano tryb AUTO, to pozycja poziomych żaluzji zostanie automatycznie 
VANE

ustawiona zgodnie z trybem pracy dla uzyskania najlepszych efektów.
(1) GRZANIE: Jeżeli temperatura nawiewanego powietrza jest za niska, powietrze będzie wydmuchiwane w poziomie.

Kiedy temperatura powietrza wzrośnie, nadmuch zostanie skierowany w dół.
(2) CHŁODZENIE, OSUSZANIE: Powietrze jest wydmuchiwane w poziomie.
(3) WENTYLACJA: Powietrze jest wydmuchiwane w dół.

Aby zmienić kierunek nadmuchu powietrza na nawiew w pionie, wciśnij przycisk               .WIDE VANE

Każdorazowe wciśnięcie przycisku spowoduje zmianę konta ułożenia żaluzji pionowych w kolejności:

→ → → → (WACHLOWANIE) → →

OPERACJA WACHLOWANIA
Użyj funkcji wachlowania aby rozprowadzić powietrze po całym pomieszczeniu.

Zakres nadmuchu powietrza w poziomie UWAGA:
Ustaw poziomy kierunek nawiewu za pomocą pilota. 
Ręczne ustawianie żaluzji pionowych może być przy-
czyną problemów.

Około 100°

CHŁODZENIE / OSUSZANIE

GRZANIE

Około 150°

1
2

3

4

5
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Wykonaj następujące czynności w czasie pracy klimatyzatora:

Wciśnij przycisk         .LONG

Prędkość wentylatora wzrasta.
Jeżeli obroty wentylatora nastawiono na        AUTO, to prędkość wentylatora 
będzie większa niż prędkość zdefiniowana na podstawie temperatury w pomie-
szczeniu i nastawy temperatury.
Dodatkowo, żaluzje poziome przesuną się w pozycję dla trybu LONG.

Działanie funkcji LONG

W poniższym przykładzie, żaluzje pionowe ustawione są w pozycji               
(„do przodu”).

CHŁODZENIE / OSUSZANIE GRZANIE / WENTYLACJA

Obroty wentylatora: wyższe
Strzałka z linii ciągłej: aktywny tryb LONG
Strzałka z linii przerywanej: tryb LONG wyłączony

Wyłączenie funkcji LONG:

Wciśnij ponownie przycisk LONG          .LONG

Funkcję LONG można również wyłączyć:

• wciskając przycisk          ;
VANE

• wciskając przycisk
ECONO COOL

 (tylko w czasie pracy w trybie CHŁODZENIA).
Powietrze może nie dotrzeć w oddalone miejsca pomieszczenia nawet 
z włączoną funkcją LONG w zależności od miejsca montażu klimatyzatora.

W takim przypadku wciśnij przycisk           aby ustawić prędkość wentylatora

na wysokie obroty         , a następnie wciśnij przycisk          .

FAN

LONG

MODE FANDostępne są przyciski           ,          i             oraz przyciski nastawy tempera-

tury i programatora czasu WŁ. / WYŁ.

WIDE VANE

TRYB DŁUGIEGO STRUMIENIA POWIETRZA “LONG”
Użyj tej funkcji jeśli chcesz aby nawiew powietrza miał daleki zasięg.

ON/OFF

FAN

TOO
WARM

TOO
COOL

VANE

MODE

ECONO COOL

    STOP

     START

HR.

MIN.

I FEEL COOL

DRY

AMPM
CLOCK

C̊

AMPM

WIDE VANE

LONG

HEAT

RESET CLOCK
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TRYB ECONO COOL
Funkcja ECONO COOL umożliwia efektywne i zarazem energooszczędne chłodzenie.

DZIAŁANIE PROGRAMATORA (CZASU WŁ. / WYŁ.)
Ustawianie programatora przed snem, na czas powrotu do domu, przed rozpoczęciem porannych zajęć itp.

Jak ustawić programator czasu WŁ.

Wciśnij przycisk          w trakcie pracy.     START

Każdorazowe wciśnięcie przycisku powoduje zmianę try-
bu programatora czasu WŁ. z WŁ. na WYŁ. i odwrotnie.

Ustaw czas działania programatora za pomocą
przycisków:          i          .HR. MIN.

Każdorazowe wciśnięcie przycisku       powoduje przy-
rost czasu o 1 godzinę, a każdorazowe wciśnięcie 
przycisku       powoduje przyrost czasu o 10 minut.

HR.

MIN.

Każdorazowe wciśnięcie przycisku       powoduje przy-
rost czasu o 1 godzinę, a każdorazowe wciśnięcie 
przycisku       powoduje przyrost czasu o 10 minut.

HR.

MIN.

Wyłączenie programatora czasu WŁ.

Wciśnij przycisk         .     START

Jak ustawić programator czasu WYŁ.

Wciśnij przycisk         w trakcie pracy.    STOP

Każdorazowe wciśnięcie przycisku powoduje zmianę try-
bu programatora czasu WYŁ. z WŁ. na WYŁ. i odwrotnie.

Ustaw czas działania programatora za pomocą
przycisków:          i         .HR. MIN.

Wyłączenie programatora czasu WYŁ.

Wciśnij przycisk         .    STOP

Wykonaj następujące czynności podczas pracy jednostki
w trybie CHŁODZENIA:

Wciśnij przycisk          .ECONO COOL

Po wybraniu pracy w trybie       ECONO COOL w trakcie CHŁODZENIA, klima-
tyzator wykona operację wachlowania w zróżnicowanym cyklu w zależności od 
temperatury.
Również nastawa temperatury jest automatycznie ustawiana na 2°C większą
niż w trybie CHŁODZENIA.

Wyłączanie trybu ECONO COOL:

Wciśnij ponownie przycisk          .ECONO COOL

• Jeżeli zostanie wciśnięty przycisk          lub          lub tryb pracy zostanie
zmieniony w trakcie pracy w trybie ECONO COOL, to funkcja ECONO
COOL zostanie wyłączona.

VANE LONG

• Dostępne są przyciski           ,       lub       oraz programator czasu WŁ. / WYŁ.
(objaśnienie poniżej).

FAN
TOO

WARM
TOO

COOL

Ustawianie programatora
Można łączyć pracę programatora czasu WŁ. z pracą programatora czasu WYŁ. Programator, którego czas został ustawiony 
na wcześniejszą godzinę zacznie działać jako pierwszy. (Symbol        wskazuje kolejność realizowania operacji programatora).“ ”
• Jeżeli bieżący czas nie został ustawiony, nie będzie można korzystać z funkcji programatora.

UWAGA:
Jeżeli główne zasilanie zostanie odłączone podczas aktywnej funkcji programatora AUTO START / STOP, ustawienia 
programatora zostaną anulowane. Ponieważ modele te wyposażone są w funkcję automatycznego restartu, po przy-
wróceniu zasilania klimatyzator rozpocznie pracę z anulowanymi nastawami programatora.

Co oznacza funkcja ECONO COOL?
Wachlowanie (zmiana kierunku nawiewu powietrza) sprawia, że odczuwana temperatura jest niższa niż w przypadku stałego
nawiewu. Dlatego pomimo automatycznego wzrostu nastawy temperatury o 2°C, operacja chłodzenia odbywa się z zacho-
waniem komfortowych warunków, co wpływa w rezultacie na oszczędność energii.

ON/OFF

FAN

TOO
WARM

TOO
COOL

VANE

MODE

ECONO COOL

    STOP

     START

HR.

MIN.

I FEEL COOL

DRY

AMPM
CLOCK

C̊

AMPM

WIDE VANE

LONG

HEAT

RESET CLOCK
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PRZYGOTOWANIE KLIMATYZATORA DO DŁUŻSZEJ
PRZERWY W PRACY

Jeżeli klimatyzator nie będzie używany
przez dłuższy czas:

Uruchom wentylację na 3-4 godziny aby 
osuszyć wnętrze klimatyzatora.
Typ CHŁODZĄCO / GRZEJĄCY
• Aby uruchomić wentylację ustaw pilota na najwyż-

szą temperaturę w trybie CHŁODZENIA (patrz 
strona 12).

Typ TYLKO CHŁODZĄCY:
• Wybierz tryb wentylacji (patrz strona 12).

Przełącz elektryczny wyłącznik lub odłącz
wtyczkę przewodu zasilającego.

 UWAGA:
Jeżeli klimatyzator nie będzie używany przez dłuższy 
czas, przełącz elektryczny wyłącznik lub odłącz wtyczkę
przewodu zasilającego. Gromadzący się kurz może do-
prowadzić do wzniecenia ognia.

Wyjmij baterie z pilota.

 UWAGA:
Aby zapobiec wyciekom elektrolitu, wyjmij baterie z pilota
jeżeli nie będzie używany przez dłuższy okres czasu.

Przygotowanie klimatyzatora do pracy 
po dłuższej przerwie:

Wyczyść filtr powietrza i zamontuj go w je-
dnostce wewnętrznej.
(Procedurę czyszczenia filtra opisano na stronie 17).

Upewnij się, że nic nie blokuje wlotu / wylotu
powietrza jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

Sprawdź, czy urządzenie jest poprawnie 
uziemione.

 UWAGA:
Pamiętaj o uziemieniu urządzenia.
Zabronione jest uziemianie urządzeń poprzez łączenie ich
z instalacją gazową, wodną lub telefoniczną. Niewłaściwe 
uziemienie grozi porażeniem prądem.
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KONSERWACJA
Przed rozpoczęciem czyszczenia

Rozłącz elektryczny wyłącznik i / lub 
odłącz wtyczkę przewodu zasilającego.

UWAGA:
Jeżeli zamierzasz czyścić urządzenie, wyłącz je i odłącz
wtyczkę przewodu zasilającego lub przełącz elektryczny
wyłącznik. Ponieważ wentylator pracuje z dużą prędkością
może dojść do obrażeń.

Czyszczenie jednostki wewnętrznej

Wyczyść urządzenie używając miękkiej 
suchej szmatki.
• Jeżeli zabrudzenie jest widoczne, przetrzyj jednostkę

szmatką zwilżoną w roztworze letniej wody i łagod-
nego detergentu.

• Nie używaj benzyny, nafty, past polerskich lub środ-
ków owadobójczych. Grozi to trwałym uszkodzeniem 
obudowy.

Nie unoś przedniego panelu ponad pozycję poziomą.
Panel może odłączyć się aby zapobiec uszkodzeniu. 

• Panel może się również odłączyć podczas opuszczania go w dół. Zachowaj ostrożność.

Nie przekraczaj poziomu

Dostępny
zakres

Jeżeli panel przedni odłączy się od obudowy, zamontuj go ponownie zgodnie z poniższą instrukcją:
Trzymając panel jedną ręką w poziomie, drugą ręką wsuń kolejno zawiasy w nacięcia z lewej
i prawej strony oraz na środku górnej części jednostki wewnętrznej, do momentu aż wskoczą
na swoje miejsce (   ). Następnie zamknij przedni panel (   ) .

Trzymając panel przedni w poziomie
wsuń zawiasy w rowki.

• Nie stawaj na niestabilnej podstawie podczas czyszczenia jednostki. Może to spowodować obrażenia np. 
 w wyniku upadku.

UWAGA
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CZYSZCZENIE KATECHINOWEGO FILTRA POWIETRZA
Panel może odłączyć się aby zapobiec uszkodzeniu. 
Nie unoś przedniego panelu ponad pozycję poziomą.

Czyszczenie katechinowego filtra powietrza (raz na 2 tygodnie)

Po umyciu w letniej wodzie pozostaw filtr 
do wyschnięcia w zacienionym miejscu.
• Nie pozostawiaj filtra bezpośrednio na słońcu lub

w pobliżu źródła ciepła (np. z kominka).

Zamontuj katechinowy filtr powietrza.

Wyjmij katechinowy filtr powietrza.

UWAGA:
Podczas wyjmowania filtra nie dotykaj metalowych ele-
mentów jednostki wewnętrznej. Może to spowodować
obrażenia.

Usuń brud z filtra za pomocą za pomocą 
odkurzacza lub myjąc filtr w wodzie.

• Jeżeli zabrudzenie jest widoczne, umyj filtr w roz-
tworze letniej wody i łagodnego detergentu.

• Użycie gorącej wody (ponad 50 °C) może spowo-
dować zdeformowanie filtra.

Otwórz przedni
panel i wyjmij / 
wymień filtr

Katechinowy filtr powietrzaWyjmij

Właściwości katechinowego filtra powietrza
Filtr powietrza pokryty jest naturalną katechiną występującą w liściach herbaty. Katechinowy filtr powietrza usuwa 
nieprzyjemne zapachy oraz szkodliwe gazy takie jak formaldehyd, amoniak i aldehyd octowy. Ponadto filtr hamuje
rozwój mikroorganizmów gromadzących się na jego powierzchni.

Wsuń

17



Wymiana filtra powietrza

Wyjmij katechinowy filtr powietrza.

Wyjmij filtr powietrza (typ mieszkowy 
– biały).

WYMIANA FILTRA OCZYSZCZAJĄCEGO POWIETRZE (OPCJA)
Kiedy wydajność spadnie z powodu nagromadzonego kurzu, niezbędna jest wymiana filtra powietrza.

Katechinowy
filtr powietrza

Raz na 4 miesiące

Zamontuj nowy filtr powietrza.

Zamontuj katechinowy filtr powietrza i do-
kładnie zamknij przedni panel.

Filtr powietrza

• Zatkany filtr powietrza może wpłynąć na obniżenie wydajności jednostki lub spowodować kondensację przy wylocie powietrza.
• Filtr powietrza jest jednorazowy. Standardowy okres użytkowania wynosi około 4 miesięcy, jeżeli jednak kolor filtra zmieni

się na ciemny brązowy w krótszym czasie, należy go od razu wymienić.

Akcesoria opcjonalne Opcjonalne części i akcesoria dostępne są u lokalnego dystrybutora.

Nazwa części FILTR OCZYSZCZAJĄCY POWIETRZE

Numer części MAC-1700FT

• W przypadku pierwszego użytkowania proszę nabyć opcjonalne części (MAC-1700FT) w 2 częściowym zestawie.

Filtr powietrza
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PRZED WEZWANIEM SERWISU SPRAWDŹ PONOWNIE

Objawy

Klimatyzator nie może
pracować.

Nie można dostatecznie 
schłodzić lub nagrzać 
pomieszczenia.

Powietrze z klimatyzatora 
ma dziwny zapach.

Wyświetlacz pilota zanika.
Jednostka wewnętrzna nie
reaguje na sygnał pilota.

W przypadku awarii 
zasilania.

Punkt kontrolny lub środek zaradczy

• Czy elektryczny wyłącznik jest załączony?
• Czy wyskoczył bezpiecznik?
• Czy został nastawiony programator czasu WŁ.? (strona 14)

• Czy temperatura została poprawnie nastawiona? (strona 11)
• Czy filtr jest czysty? (strona 17)
• Czy nic nie blokuje wlotu lub wylotu powietrza jednostki wewnętrznej / zewnętrznej?
• Czy drzwi lub okna są otwarte?

• Czy filtr jest czysty? (strona 17)

• Czy baterie są wyczerpane? (strona 7)
• Czy bateria jest poprawnie załadowana (kierunki biegunów)? (strona 7)
• Czy wciskano przyciski pilota od innego urządzenia elektrycznego?

• Czy klimatyzator wznowił pracę po przywróceniu zasilania? Jeżeli przed awarią 
zasilania klimatyzator pracował, to po przywróceniu zasilania powinien automatycznie
rozpocząć normalną pracę (modele te wyposażone są w funkcję automatycznego
restartu – patrz „Opis funkcji automatycznego restartu” – strona 9).

Jeżeli po sprawdzeniu powyższych punktów, klimatyzator nie powraca do normalnej pracy, wyłącz urządze-
nie i skontaktuj się z dystrybutorem.

W następujących przypadkach zatrzymaj klimatyzator i skontaktuj się z dystrybutorem:
• Kiedy z jednostki wycieka lub kapie woda.
• Kiedy lewa dioda pracy jednostki wewnętrznej pulsuje.
• Kiedy elektryczny wyłącznik często przełącza się samoistnie.
• Kiedy sygnał pilota nie może być odebrany z powodu używania w pomieszczeniu elektronicznej lampy neonowej 

(typu inwerterowego itp.)
• Kiedy praca klimatyzatora koliduje z odbiorem radia lub telewizji w obszarach występowania słabego sygnału. 

Urządzenie, którego to dotyczy może wymagać zastosowania wzmacniacza.
• Jeżeli słychać nadchodzącą burzę, zatrzymaj pracę i odłącz wtyczkę przewodu zasilającego lub przełącz 

elektryczny wyłącznik. Używanie urządzenia w czasie burzy może doprowadzić do uszkodzenia elementów 
elektrycznych.
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Objawy
Klimatyzator nie pracuje przez około
3 minuty po ponownym uruchomieniu.
Słychać trzaski dochodzące
z urządzenia.
Powietrze z klimatyzatora ma dziwny
zapach.
Wentylator zatrzymuje się w czasie 
operacji OSUSZANIA.

Słychać dźwięk przepływającej cieczy.

Słychać bulgotanie.

Nie można dostatecznie schłodzić
pomieszczenia.

Z wylotu powietrza jednostki
wewnętrznej wydobywa się mgiełka.
Kierunek nawiewu zmienia się w czasie
pracy. Nie można zmienić ustawienia
żaluzji poziomych za pomocą pilota.

Przyczyna (nieświadcząca o niesprawności)
• Mikroprocesor zabezpiecza urządzenie przed uszkodzeniem. 

Proszę czekać.
• Dźwięk ten jest generowany poprzez zwężanie / rozszerzanie się 

przedniego panelu w wyniku zmiany temperatury.
• Klimatyzator mógł wchłonąć zapachy pochodzące ze ścian, dywanów

czy mebli i wydalić je razem z wydmuchiwanym powietrzem.
• W trybie OSUSZANIA klimatyzator wykorzystuje ten sam obieg chłodniczy

jak w trybie CHŁODZENIA. Czas trwania OSUSZANIA musi być zredu-
kowany aby zmniejszyć poziom wilgotności bez zbytniego obniżania 
temperatury w pomieszczeniu. Sprężarka zatrzymuje się okresowo i w
tym samym czasie wentylator jednostki wewnętrznej przestaje pracować.
Zapobiega to ponownemu parowaniu wody skraplanej na wymienniku ciepła.

• Jest to dźwięk czynnika przepływającego wewnątrz klimatyzatora.
• Jest to dźwięk skroplin spływających po wymienniku ciepła.
• Jest to dźwięk towarzyszący odszranianiu wymiennika ciepła.
• Jest to dźwięk generowany podczas wysysania wody z wężyka 

skroplin przez podmuch towarzyszący odpalaniu piecyka kuchennego,
nawiew zewnętrznego wentylatora lub strumień zewnętrznego 
powietrza podczas silnego wiatru.

• Jeżeli w pomieszczeniu używany jest wentylator lub kuchenka gazowa, 
obciążenie klimatyzatora wzrośnie redukując efekt chłodzenia.

• Jeżeli temperatura na zewnątrz jest wysoka, efekt chłodzenia może być
niedostateczny.

Woda wycieka z jednostki zewnętrznej. • W trakcie CHŁODZENIA i OSUSZANIA rurki lub miejsca ich łączenia 
są zimne, co powoduje skraplanie się wody na ich powierzchni.

• W trybie grzania podczas odszraniania jednostki zewnętrznej ścieka 
topniejący lód.

• W trybie grzania spływa woda skroplona na wymienniku ciepła.

• Wilgoć w powietrzu gwałtownie schłodzona przez zimny nawiew z klima-
tyzatora może przekształcić się w mgiełkę.

Z jednostki zewnętrznej wydobywa się
biały dym.

• W trybie grzania w czasie odszraniania powstająca para może wyglądać
jak biały dym.

• Jeżeli nawiew powietrza będzie skierowany w dół przez 1 godzinę 
podczas pracy w trybie CHŁODZENIA lub OSUSZANIA, to kierunek 
nawiewu zostanie automatycznie ustawiony w pozycję poziomą aby
zapobiec kapaniu skroplin.

• W czasie grzania, gdy temperatura powietrza jest zbyt niska lub podczas
trwania operacji odszraniania, żaluzje poziome zostaną automatycznie 
ustawione w poziomie.

OBJAWY, KTÓRE NIE SĄ AWARIĄ KLIMATYZATORA

Question

Water leaks from the
outdoor unit.

White smoke is discharged
from the outdoor unit.

Air does not blow out soon
in the heating operation.

The operation is stopped
for about 10 minutes in the
heating operation.

Hissing sound is som-
etimes heard.

The room cannot be heated
sufficiently.

The swing operation of the
VERTICAL VANE is
suspended for about 15
seconds, then restarted.

In a multi-unit system, the
indoor unit which is not
operating becomes warm
and a sound, similar to
water flowing, is heard from
the unit.

The air conditioner starts
the operation only with the
main power turned on,
though you do not operate
the unit with the remote
controller.

Answer (not a malfunction)

• During COOL and DRY operations, pipe or pipe
connecting sections are cooled and this causes
water to condense.

• In the heating operation, the defrosting operation
makes water frozen on the outdoor unit melt and
drip down.

• In the heating operation, water condensed on
the heat exchanger drips down.

• In the heating operation, vapor generated by the
defrosting operation looks like white smoke.

• Please wait as the air conditioner is preparing
to blow out warm air.

• Defrosting of the outdoor unit is being done
(Defrosting operation).
Since this is completed in 10 minutes, please
wait. (When the external temperature is too low
and humidity is too high, frost is formed.)

• This is the sound when the flow of refrigerant
inside the air conditioner is switched.

• When the outside air temperature is low, the
heating effect may not be sufficient.

• This is for the swing operation of the VERTICAL
VANE to be performed normally.

• A small amount of refrigerant continues to flow
into the indoor unit even though it is not
operating.

• These models are equipped with an auto restart
function. When the main power is turned off
without stopping the air conditioner with the
remote controller and is turned on again, the air
conditioner will start operation automatically in
the same mode as the one set with the remote
controller just before the shutoff of the main power.

Powietrze nie jest nawiewane od razu 
po włączeniu funkcji grzania.

• Proszę poczekać aż klimatyzator przygotuje się do nadmuchu ciepłego 
powietrza.

Od czasu do czasu słychać syczący dźwięk. • Jest to dźwięk towarzyszący zmianie trybu pracy (chłodzenie – grzanie).
Nie można dostatecznie nagrzać
pomieszczenia.

• Przy niskiej temperaturze zewnętrznej, efekt grzania może być 
niedostateczny.

Praca zostaje wstrzymana na około 
10 minut w trybie grzania.

• Trwa odszranianie jednostki zewnętrznej. Operacja ta zajmuje 10 minut 
– proszę czekać (szron tworzy się przy zbyt niskiej temperaturze zew-
nętrznej i dużej wilgotności).

Wachlowanie żaluzji pionowych zostaje
zawieszone na 15 sekund, po czym 
położenie żaluzji zostaje zresetowane.

• Jest to normalny objaw pracy żaluzji pionowych w trybie wachlowania.

W przypadku systemu multi, niepracu-
jąca jednostka nagrzewa się i słychać 
dźwięk przepływającej cieczy.

• Niewielka ilość czynnika nadal przepływa przez instalację jednostki 
wewnętrznej, nawet gdy znajduje się ona w stanie spoczynku.

Klimatyzator rozpoczyna pracę 
natychmiast po załączeniu zasilania, 
bez konieczności używania pilota.

• Modele te wyposażone są w funkcję automatycznego restartu. Jeżeli 
jednostka nie zostanie wyłączona za pomocą pilota a nastąpi zanik 
napięcia, to po przywróceniu zasilania klimatyzator automatycznie 
rozpocznie pracę w tym samym trybie jaki został ustawiony pilotem 
przed awarią zasilania.
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Miejsce montażu
Nie montuj klimatyzatora w następujących miejscach:

• gdzie możliwe są wycieki łatwopalnego gazu;
UWAGA:

Nie montuj jednostki w miejscu, gdzie może wystąpić 
wyciek łatwopalnego gazu. Jeżeli gaz wycieknie i nagro-
madzi się wokół jednostki może dojść do eksplozji.

• gdzie występuje duże zaolejenie (olej maszynowy);
• o silnym stopniu zasolenia, np. morskie nabrzeża;
• gdzie występują gazy o działaniu korozyjnym (gorące źródła);
• w pobliżu rozbryzgujących olei lub gdzie występuje oleisty dym;
• w pobliżu urządzeń bezprzewodowych lub w polu magnetycznym;
• gdzie występują silne opady śniegu;
• wewnątrz pojazdów i innych ruchomych obiektów, jak dźwigi, statki itp.
• odprowadzaj skropliny do gleby o dobrym drenażu wodnym;
• wydajność chłodzenia i grzania może spaść o 10% w słabo

wentylowanych pomieszczeniach z ograniczoną wymianą
powietrza.

OSTRZEŻENIE:

Montuj urządzenie
jak najdalej od lamp 
neonowych.

Ściana itp.

Lampa neonowa
– inwerterowa

Zachowaj odstęp
aby zapobiec
zniekształce-
niom obrazu
lub szumom. 

1 m
lub więcej

Radio

100 mm
lub więcej

Dobrze
wentylowane
miejsce

500 mm
lub więcejTV

Telefon
bezprzewodowy

3 m
lub więcej

1 m
lub więcej

Jeżeli pracujący klimatyzator nie chłodzi lub nie grzeje (w zależności od modelu), skontaktuj się z dystrybutorem, 
ponieważ mogło dojść do wycieku czynnika. Podczas przeprowadzania naprawy przez serwis, zapytaj czy miał miejsce
wyciek czynnika. 
Klimatyzator napełniany jest bezpiecznym rodzajem czynnikiem. Wycieki czynnika są sporadyczne, jakkolwiek jeżeli
będą miały miejsce wewnątrz pomieszczenia, to w przypadku kontaktu z ogniem, pochodzącym z grzejników nawie-
wowych, nagrzewnic czy piecyków itp., zostaną wytworzone szkodliwe substancje.

Instalacja elektryczna
• Klimatyzator wymaga oddzielnego zasilania.
• Dobierz elektryczny wyłącznik o odpowiedniej mocy.
OSTRZEŻENIE:

• Klient nie powinien samodzielnie instalować jednostki.
Nieprawidłowo wykonany montaż może doprowadzić do wzniecenia ognia, porażenia prądem, obrażeń w wyniku 
upadku jednostki lub szkód powstałych przez wycieki wody itp.

• Nie stosuj przejściówek zasilania lub przedłużaczy ani nie podłączaj kilku urządzeń do jednego gniazdka.
Złe połączenie przewodów, przekroczenie dopuszczalnego prądu itp. może doprowadzić do wzniecenia ognia
lub porażenia prądem. Skontaktuj się z dystrybutorem.

UWAGA:
• Pamiętaj o uziemieniu jednostki.

Nie podłączaj uziemienia do instalacji gazowej, wodnokanalizacyjnej, piorunochronu czy linii telefonicznej. 
Wadliwe uziemienie może spowodować porażenie prądem.

• Zamontuj przełącznik różnicowy w zależności od miejsca montażu urządzenia (miejsca zawilgocone, itp.).
Brak przełącznika różnicowego może spowodować porażenie prądem.

* Wymagane odstępy zależą od modelu jednostki zewnętrznej.

Miejsce montażu jednostki zewnętrznej powinno być oddalone
co najmniej 3 m od anten radiowo-telewizyjnych. W miejscach
gdzie sygnał jest słaby, zapewnij większą odległość między 
jednostką a anteną danego urządzenia, jeżeli praca klimatyza-
tora koliduje z odbiorem sygnału radiowego lub telewizyjnego.
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Przeglądy i konserwacja
• Jeżeli klimatyzator był użytkowany przez kilka sezonów, jego wydajność może się obniżyć z powodu kurzu nagromadzo-

nego w jednostce. 
• W zależności od warunków użytkowania, mogą pojawić się nieprzyjemne zapachy lub skropliny nie będą płynnie odpro-

wadzane z powodu zabrudzenia, kurzu itp. Może to doprowadzić do wycieku wody z jednostki.
• Zaleca się aby przeglądy urządzeń i czynności serwisowe (dopełnianie czynnika) były przeprowadzane przez wykwali-

fikowany personel, jako uzupełnienie do normalnych czynności konserwacyjnych wykonywanych przez użytkownika. 
Skontaktuj się z dystrybutorem.

Hałas pracy klimatyzatora
• Nie umieszczaj żadnych przedmiotów w pobliżu wylotu powietrza jednostki zewnętrznej. Może to spowodować spadek

wydajności urządzenia lub natężenia hałasu w czasie pracy.
• Jeżeli w czasie pracy słychać nieprawidłowe dźwięki, skontaktuj się z dystrybutorem.
• Wybierz miejsce, które utrzyma ciężar jednostki i nie będzie przenosić wibracji.
• Wybierz miejsce, w którym hałas oraz nadmuch powietrza nie będą przeszkadzać mieszkańcom sąsiednich budynków / 

pomieszczeń.

Przenoszenie urządzenia
• Jeżeli planowane jest przeniesienie klimatyzatora z powodu przebudowy budynku, przeprowadzki itp., niezbędne będzie

wykonanie czynności wymagających specjalnych technik. 
 OSTRZEŻENIE:

Naprawa oraz przenoszenie urządzenia nie powinny być wykonywane samodzielnie przez klienta. 
Nieprawidłowe wykonanie tych czynności może doprowadzić do wzniecenia ognia, porażenia prądem, obrażeń w wy-
niku upadku jednostki lub strat powstałych przez wycieki wody itp. Skontaktuj się z dystrybutorem.

Utylizacja
W celu zutylizowania urządzenia skontaktuj się z dystrybutorem.

W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z dystrybutorem.



DANE TECHNICZNE

Nazwa zestawu
Model Jednostka wewnętrzna

Jednostka zewnętrzna
Funkcja
Zasilanie

Wk

Wydajność

Wk

Pobór mocy

Masa

kg
kg

Jedn. zewn.
Jedn. wewn.

Ilość czynnika

kg

(R410A)

Kod IP Jedn. wewn.
Jedn. zewn.

Dopuszczalne Niskie

Wysokie
ciśnienie
robocze

MPa

MPa

Jedn. wewn.

dB(A)

dB(A)

Poziom
hałasu

(Wys./Śred./Nis.)
Jedn. zewn.

Nazwa zestawu
Model Jednostka wewnętrzna

Jednostka zewnętrzna
Funkcja
Zasilanie
Wydajność
Pobór mocy

Masa Jedn. zewn.
Jedn. wewn.

Ilość czynnika
(R410A)

Kod IP Jedn. wewn.
Jedn. zewn.

Dopuszczalne Niskie

Wysokie
ciśnienie
robocze

Jedn. wewn.
Poziom
hałasu

(Wys./Śred./Nis.)
Jedn. zewn.

MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB
MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB
MU-GA50VB MU-GA60VB MU-GA80VB

Chłodzenie
~ /N, 230V, 50Hz

5.85.60.5
1.81 2.48 3.26

16
570644

1.45 2.00 2.40

IP20
IP24

1.64

4.15

42/38/34 45/41/37 47/42/37

553525

Wk
Wk

kg

kg
kg

MPa

MPa

dB(A)

dB(A)

MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB
MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB
MUH-GA50VB MUH-GA60VB MUH-GA80VB

GrzanieChłodzenieGrzanieChłodzenieGrzanieChłodzenie
~ /N, 230V, 50Hz

4.95.82.73.62.50.5
1.78 1.61 2.41 2.48 3.26 3.43

16
774774

1.80 2.35 2.40

IP20
IP24

1.64

4.15

42/38/34 45/41/37 47/42/37

553525

UWAGA:
1. Nominaly zakres temperatur pracy

Chłodzenie — Jedn. wewn.: 27°C DB, 19°C WB
Jedn. zewn.: 35°C DB

Grzanie       — Jedn. wewn.: 20°C DB
Jedn. zewn.: 7°C DB, 6°C WB

2. Gwarantowany zakres temperatur pracy

Jedn. wewn. Jedn. zewn.

Górny limit
32°C DB 43°C DB

Chłodzenie
23°C WB —

Dolny limit
21°C DB 21°C DB
15°C WB —

Górny limit
27°C DB 24°C DB

Grzanie
— 18°C WB

Dolny limit
20°C DB -10°C DB

— -11°C WB

23





 Uwaga: Znak ten obowiązuje w Unii Europejskiej zgodnie 
 z dyrektywą 2002/96/EC Artykuł 10 „Informacja dla
 użytkownika” z Aneksem IV.

Twój produkt MITSUBISHI ELECTRIC jest wykonany z najwyższej jakości materiałów
i komponentów zdatnych do recyclingu i powtórnego wykorzystania. Symbol ten ozna-
cza, że wyposażenie elektryczne i elektroniczne po zakończeniu eksploatacji powinno
zostać oddzielone od pozostałych domowych odpadków. Prosimy o odstawienie niniejsze-
go urządzenia do Twojego lokalnego punktu zajmującego się recyclingiem. Na terenie Unii 
Europejskiej znajdują się wyznaczone punkty zbierające wyeksploatowane urządzenia
elektryczne i elektroniczne. 

P o m ó ż  n a m  c h r o n i ć  ś r o d o w i s k o ,  w  k t ó r y m  ż y j e m y !
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