
Instrukcja obsługi sterownika przewodowego 

30 

Części i funkcje 
Wyświetlacz interfejsu (wersja standardowa) 

Legenda 

Przycisk Wł./Wył. 

Przycisk Tryb: Ten przycisk służy do przełączania trybu. 

Przycisk W górę: Ten przycisk służy do regulacji temperatury na poziomie interfejsu głównego i wartości innych 
parametrów na poziomie innych interfejsów. 

Przycisk W dół: Ten przycisk służy do regulacji temperatury na poziomie interfejsu głównego i wartości innych 
parametrów na poziomie innych interfejsów. 

Przycisk Ustaw: Ten przycisk służy do ustawiania funkcji specjalnych (ECO, TRYB CICHY i TURBO) i może być 
łączony z innymi przyciskami w celu obsługi innych ustawień funkcji. 

Ikona PROGRAMATOR ZEGAROWY 

Tydzień 

Programator zegarowy WŁ./WYŁ. 

Zabezpieczenie przed dziećmi 

POMPA 

Oszczędzanie energii 

QUIET (nawiew cichy) 
TURBO (nawiew intensywny) 

Przycisk TRYB 

Przycisk W GÓRĘ 
Przycisk Wł./Wył. 

Sześć okresów programatora 
zegarowego 

Zegar 

Ikona błędu 
POŁĄCZENIE 

Temperatura wylotowa wody/kod błędu 

Tryb AUTO 
Tryb chłodzenia 

Tryb ogrzewania 
 Tryb zbiornika 
 Ustawienie temperatury zbiornika 
 

Przycisk USTAW 

Przycisk w DÓŁ 
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Ikona 

Wyświetlanie temperatury wylotowej wody, wyświetlanie kodu błędu 

Wyświetlanie zegara, wyświetlanie parametru 

Programator zegarowy: Ta ikona będzie wyświetlana tylko wtedy, gdy funkcja programatora 
zegarowego będzie ustawiona. 

Sześć okresów programatora zegarowego 
Włączanie/wyłączanie programatora zegarowego i wyświetlanie czasu rozpoczęcia następnego 
okresu programatora zegarowego 

Wyświetlanie tygodnia 

Ikona błędu 
Zabezpieczenie przed dziećmi: Ta ikona będzie wyświetlana tylko wtedy, gdy funkcja zabezpieczenia przed 
dziećmi będzie ustawiona. 
Pompa: ta ikona będzie wyświetlana, gdy pompa będzie otwarta. 

Wł.: Ta ikona będzie wyświetlana, gdy sterownik będzie włączony. 

Wył.: Ta ikona będzie wyświetlana, gdy sterownik będzie wyłączony. 
Oszczędzanie energii: Ta ikona będzie wyświetlana tylko wtedy, gdy funkcja oszczędzania energii będzie 
ustawiona. 
Quiet (praca cicha): Ta ikona będzie wyświetlana tylko wtedy, gdy tryb cichy będzie ustawiony. 

Turbo (nawiew intensywny): Ta ikona będzie wyświetlana tylko wtedy, gdy tryb turbo będzie wybrany. 

Tryb AUTO 

Tryb chłodzenia 

Tryb ogrzewania 

Tryb zbiornika 

Ustawienie temperatury zbiornika. 

Funkcja nagrzewnicy 

Ikona odszraniania 

Ikona ochrony przed zamarzaniem 

Funkcja blokady 

Funkcja kontroli 

Funkcja centrali 

(Zarezerwowano) Zarezerwowana funkcja połączenia 
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Uwaga: 
1. Zakres ustawień:
1) Tryb zbiornika: 25°C~75°C (domyślnie: 42°C).
2) Tryb chłodzenia klimatyzacji: temperatura wody 5°C~20°C (domyślnie: 9°C).
3) Tryb ogrzewania klimatyzacji: temperatura wody 25°C~55°C (domyślnie: 40°C).
Dokładność ustawienia wynosi 0,5°C.
2. Zakres wyświetlania temperatury wylotowej wody: 0°C~100°C,
dokładność wyświetlania wynosi 0,1°C.
3. Sterownik ma dwa rodzaje głównego interfejsu wyświetlacza, wersję standardową i wersję prostą. Wersja prosta nie
zawiera programatora zegarowego, tygodnia i zegara.
Aby zmienić interfejs, należy zmienić ustawienie przełącznika DIP (SW1-6) sterownika przewodowego. Zostanie ono
zastosowane po ponownym włączeniu zasilania systemu.

Tryb 
Opis funkcji podstawowych 
Opis funkcji podstawowych Sposób obsługi 
WŁ./WYŁ. Nacisnąć przycisk , aby włączyć/wyłączyć sterownik przewodowy. 
Kontrola trybu 

W stanie włączenia nacisnąć przycisk  , aby zmienić tryb. 
Dostępność lub brak trybu zbiornika zależy od ustawienia jednostki wewnętrznej. 

Dostosowanie ustawienia 
temperatury W stanie włączenia nacisnąć przycisk  lub , aby dostosować temperaturę nastawy. 

Wykaz funkcji specjalnych 

Funkcja Sposób obsługi 
Wymuszone uruchomienie 
pompy (do debugowania) W stanie wyłączenia nacisnąć i przytrzymać przycisk  przez 15 sekund. 

Ustawienie czasu 
podświetlenia 

W stanie wyłączenia nacisnąć przyciski  i  na 5 sekund, 00 (stałe podświetlenie) 

/15S/30S/60S. Dostosować wartość , naciskając przycisk  lub , a następnie 

potwierdzić przyciskiem . 

Tryb programatora 
zegarowego 

Nacisnąć przycisk  na 5 sekund, aby przejść do ustawienia WŁ./WYŁ. programatora 

czasowego, wybrać opcję WŁ./WYŁ., naciskając przycisk  lub , a następnie 

potwierdzić przyciskiem . 
Ustawienia czasu Nacisnąć przycisk  na 10 sekund, aby przejść do funkcji ustawiania czasu. 
Ustawienie parametru 
przełącznika zegarowego W stanie WYŁ. nacisnąć i przytrzymać przyciski  i  przez 5 sekund, aby wejść. 
Sprawdzenie parametrów i 
zmiana funkcji (do 
debugowania) Po włączeniu podświetlenia nacisnąć przyciski  i  na 5 sekund, aby wejść. 

Ustawienie i anulowanie 
zabezpieczenia przed 
dziećmi Nacisnąć przyciski  i  na 10 sekund, aby ustawić lub anulować funkcję. 

ECO (domyślnie)/TRYB 
CICHY/TURBO 

W stanie włączonym nacisnąć przycisk , aby wejść, przełączyć przyciskiem  lub  i 

potwierdzić, naciskając przycisk  ponownie. 
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Ustawienie funkcji specjalnych 

W stanie włączenia nacisnąć przycisk , a następnie przełączać między trybami ECO, CICHY i TURBO, naciskając 

przycisk  lub , a na koniec potwierdzić przyciskiem . Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty w ciągu 10 
sekund, nastąpi automatyczne wyjście, a poprzednie ustawienie będzie nieważne. 

Zabezpieczenie przed dziećmi 

Nacisnąć przyciski  i  na 10 sekund, aby ustawić lub anulować zabezpieczenie przed dziećmi. W stanie 
zabezpieczenia przed dziećmi wszystkie przyciski są niedostępne. 

WŁ./WYŁ. 

Nacisnąć przycisk , aby włączyć/wyłączyć sterownik przewodowy. 

Wymuszone uruchomienie pompy (do debugowania) 

W stanie wyłączonym nacisnąć przycisk  na 15 sekund, aby wejść, a następnie nacisnąć przycisk  na 15 sekund 
ponownie, aby wyjść. 
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Instalacja i debugowanie
1. Metoda instalacji i debugowania urządzenia zewnętrznego

SW1 SW2 SW3 Zawartość cyfrowego wyświetlacza diodowego LD2~4 
0 0 0 Kod błędu: „000” oznacza brak błędu 
0 2 0 Tryb pracy: Zatrzymanie: WYŁ.; tryb chłodzenia: CCC; tryb ogrzewania: HHH; 

0 3 0 

Prędkość 
silnika 
wentylatora 
jednostki 
zewnętrznej 
1 (obr./min) 

„345” oznacza 345 obr./min. 
• Prędkość silnika można ustawić, naciskając przycisk „ENTER(SW7)” w ciągu

3 sekund, co spowoduje wyświetlenie „111” oraz pokazanie kolejno prędkości i
klasy prędkości. Klasę prędkości można zwiększyć o stopień, naciskając
przycisk „W GÓRĘ” jeden raz, oraz zmniejszyć o stopień, naciskając przycisk
„W DÓŁ” jeden raz.

• W przypadku naciśnięcia przycisku „Exit(SW6)” w ciągu 3 sekund nastąpi
wyświetlenie wartości „000” i wyjście z trybu ustawienia.

0 4 0 

Prędkość 
silnika 
wentylatora 
jednostki 
zewnętrznej 
2 (obr./min) 

0 5 0 

Bieżąca częstotliwość sprężarki (Hz): 90 oznacza 90 Hz 
• Częstotliwość sprężarki można ustawić, naciskając przycisk „ENTER(SW7)” w ciągu 3

sekund, co spowoduje wyświetlenie wartości „111” i pokazanie częstotliwości. Częstotliwość
można zwiększyć o jeden Hz, naciskając przycisk „W GÓRĘ” jeden raz, oraz zmniejszyć o
jeden Hz, naciskając przycisk „W DÓŁ” jeden raz.

• W przypadku naciśnięcia przycisku „Exit(SW6)” w ciągu 3 sekund nastąpi wyświetlenie
wartości „000” i wyjście z trybu ustawienia.

0 7 0 Stopień elektronicznego zaworu rozprężnego (LEVa1): 90 oznacza 90 impulsów 
0 9 0 Stopień elektronicznego zaworu rozprężnego (LEVa2): 90 oznacza 90 impulsów 
0 B 0 Stan wyjścia zaworu: 

LD2: 4WV: (0-wył., 1-wł.); LD3: SV1: (0-wył., 1-wł.); LD4: SV2: (0 wył., 1: wł.) 

0 C 0 
Stan wyłącznika wysokiego ciśnienia i wyłącznika niskiego ciśnienia: 
LD2: Wyłącznik wysokiego ciśnienia HPS: (0 wył., 1: wł.) 
LD3: Wyłącznik niskiego ciśnienia LPS: (0 wył., 1: wł.) 
LD4: zarezerwowano: „-” 

0 D 0 Zarezerwowano 
0 E 0 Wyjście sygnału nagrzewnicy sprężarki: 

LD2: CH1: (0-wył., 1-wł.); LD3: BH: (0-wł., 1-wył.); LD4: zarezerwowano: „-” 
0 F 0 Wersja oprogramowania: „1.0” oznacza wer. 1.0. 
0 0 1 Pd: Ciśnienie strony tłocznej: jednostka: kg, ułamek dziesiętny 
0 2 1 Ps: Ciśnienie strony ssącej: jednostka: kg, ułamek dziesiętny 
0 3 1 Td: temperatura strony tłocznej: (jednostka: °C) 
0 5 1 Tdef: temperatura odszraniania: (jednostka: °C) 
0 7 1 Toil: temperatura oleju: (jednostka: °C) 
0 9 1 Tc: temperatura kondensacji (jednostka: °C) 
0 E 1 Ts: temperatura strony ssącej (jednostka: °C) 
0 1 F Tao Tao: temperatura otoczenia (jednostka: °C) 
0 2 F Pd_temp: temperatura kondensacji (jednostka: °C) 
0 4 F Ps_temp: temperatura parowania (jednostka: °C) 
0 5 F Tliqsc (jednostka: °C) 
0 6 F Tsco (jednostka: °C) 
0 8 F Czas pracy sprężarki: Jednostka: godzina 
0 A F Prąd roboczy sprężarki: jednostka: A, ułamek dziesiętny 
0 B F Prąd jednostki: CT: jednostka: A, ułamek dziesiętny 
0 C F Napięcie prądu stałego sprężarki z falownikiem: jednostka: V 
0 E F Moduł temperatury sprężarki z falownikiem: (jednostka: °C) 
0 0 7 Temperatura wylotowa wody 2 Two (°C) 
0 0 8 Ref: Temperatura rury gazowego czynnika chłodniczego Tho (°C) 
0 0 9 Temperatura rury ciekłego czynnika chłodniczego Thi (°C) 
0 0 B Temperatura wlotowa wody Twi (°C) 
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SW1 SW2 SW3 Zawartość cyfrowego wyświetlacza diodowego LD2~4 

0 0 C 
Funkcje hydrauliczne: Nr 1: przełącznik przepływu wody (0-odcięcie, 1-podłączenie) 
Nr 2: Stan pompy (0-wył., 1-wł.); Nr 3: Ogrzewanie elektryczne (0-wył., 1-wł.) 
(tj. „110” oznacza, że przełącznik przepływu wody jest zamknięty, pompa jest włączona, a 
ogrzewanie elektryczne jest wyłączone) 

0 0 D 

Funkcje hydrauliczne: Nr 1: przełącznik przepływu wody dopływowej (0-odcięcie, 
1-podłączenie)
Nr 2: sygnał włączenia/wyłączenia jednostki (0-wył., 1-wł.); Nr 3: Stan wyjścia zaworu 
ogrzewania podłogowego (0-wył., 1-wł.) (tj. „001” oznacza, że przełącznik przepływu wody 
dopływowej jest podłączony, sygnał wł./wył. jednostki wewnętrznej jest wyłączony, a stan 
wyjścia zaworu ogrzewania podłogowego jest włączony). 

2. Ustawienie przełącznika dip karty elektroniki jednostki zewnętrznej, uwaga: różne wersje karty elektroniki.
W poniższej tabeli, 1 oznacza WŁ., 0 oznacza WYŁ.

Opis BM1

BM1_1 Blokada num. jednostki wewnętrznej 
0 Rozpoczęcie szukania jednostki wewnętrznej (domyślnie) 
1 Zatrzymanie szukania jednostki wewnętrznej, blokada num. 

jednostki wewnętrznej 

BM1_2 
BM1_3 
BM1_4 
BM1_5 

Wybór modelu jednostki zewnętrznej 

[2] [3] [4] [5] Wybór modelu jednostki 
zewnętrznej 

0 0 0 0 45 
0 0 0 1 54 
0 0 1 0 82 
0 0 1 1 100 
0 1 0 0 11 2 
0 1 0 1 162 

BM1_6 Wybór zasilania 0 Jednofazowy (domyślnie) 
1 Trzy fazy 

BM1_7 Zarezerwowano 0 Zarezerwowano (domyślnie) 
1 Zarezerwowano 

BM1_8 Zarezerwowano 0 Zarezerwowano (domyślnie) 
1 Zarezerwowano 

Opis BM2 

BM2_1 Rodzaj jednostki po stronie wymiany ciepła 0 Wymiennik ciepła klimatyzacji (domyślnie) 
1 Wymiennik ciepła gorącej wody 

BM2_2 Wybór trybu sterowania 0 Łączność sieciowa (domyślnie) 
1 Łańcuch zaworu 2-drożnego 

BM2_3 Tryb sterowania ogrzewaniem 
elektrycznym HU 

0 Sterowanie automatyczne ogrzewaniem elektrycznym HU 
(domyślnie) 

1 Wymuszenie zamknięcia ogrzewania elektrycznego HU 
BM2_4 Wybór maskowania błędu przełącznika 

wody 
0 Próba normalna (domyślnie) 
1 Krótkie maskowanie, następnie normalna próba 

BM2_5 Wybór komputera i MODBUS 0 PC i monitor (domyślnie) 
1 MODBUS 

BM2_6 
~ 

BM2_8 
Zarezerwowano 

0 Monitor PC (domyślnie) 
1 MODBUS 

3. instrukcja mostkowania
CJ1: 
Skrócić przed włączeniem zasilania — karta elektroniki sprawdza działanie (używane do produkcji w fabryce). 
Skrócić po włączeniu zasilania — funkcja skrócenia czasu, 60 sekund do 1 sekundy. 
CJ2: Zarezerwowano 
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Kod błędu
Kod błędu falownika jednostki zewnętrznej 
kod błędu kod błędu opis błędu uwaga 

1 błąd czujnika temp. wody wlotowej (Twi) 
możliwość 

przywrócenia 
2 błąd czujnika temp. wody wylotowej (Two) 
3 błąd czujnika temp. czynnika chłodniczego wlotowego (Thi) 
4 błąd czujnika temp. czynnika chłodniczego wylotowego (Tho) 
7 błąd połączenia ze sterownikiem przewodowym 
10 błąd zbyt niskiego natężenia przepływu możliwość 

przywrócenia, 
3-krotny błąd —

godzinna blokada
15 błąd ochrony przed zamarzaniem 

16 zbyt wysoka temp. wody wlotowej/wylotowej wymiennika ciepła HU 

możliwość 
przywrócenia 

20 błąd czujnika temp. odszraniania (Te) 
21 błąd czujnika temp. otoczenia (Ta) 
22 błąd czujnika temp. strony ssącej (Ts) 
23 błąd czujnika temp. strony tłocznej (Td) 
28 błąd czujnika wysokiego ciśnienia 
29 błąd czujnika niskiego ciśnienia 
30 błąd wyłącznika wysokiego ciśnienia HPS 

możliwość 
przywrócenia, 

3-krotny błąd —
godzinna blokada

34 zabezpieczenie przed przegrzaniem po stronie tłocznej sprężarki (Td) 
35 Błąd zmiany kierunku przepływu na zaworze 4-drożnym 
38 zabezpieczenie przed zbyt niską wartością wysokiego ciśnienia (Pd) 
39 zabezpieczenie przed zbyt niską wartością niskiego ciśnienia (Ps)/zbyt wysokim 

stopniem sprężania 
40 zabezpieczenie przed zbyt wysoką wartością wysokiego ciśnienia (Pd) 
43 zabezpieczenie przed przegrzaniem po stronie tłocznej sprężarki (Td) 
46 błąd komunikacji strony tłocznej z modułem zasilania IGBT możliwość 

przywrócenia 
71 błąd WENTYLATORA DC 

możliwość 
przywrócenia, 

3-krotny błąd —
godzinna blokada

75 zbyt niska różnica ciśnień wysokie-niskie/brak różnicy ciśnień 
82 zabezpieczenie przed przetężeniem sprężarki 
83 błąd ustawienia modelu BM jednostki zewnętrznej 

11 0 zbyt wysoki prąd modułu sprzętowego 
111 sprężarka poza stopniem 
11 7 zbyt wysoki prąd programowy 

Gdy ekran wyświetlacza sterownika przewodowego pokazuje poniższy kod, jednostka jest w stanie gotowości. Należy 
sprawdzić parametry według przyczyny stanu gotowości. 

kod stanu 
gotowości przyczyna stanu gotowości uwaga 

555,1 stan gotowości ogrzewania temp. otoczenia zewnętrznego Ta>27°C 

możliwość 
przywrócenia 

555,3 stan gotowości chłodzenia temp. otoczenia zewnętrznego Ta>54°C lub Ta<-10°C 
555,4 temp. oleju nie spełnia warunku uruchomienia systemu 

555,5 
tryb jednostki zewnętrznej nie odpowiada trybowi jednostki wewnętrznej, ustawienie trybu 

tylko chłodzenie/tylko ogrzewanie w jednostce zewnętrznej było sprzeczne z trybem 
jednostki wewnętrznej, co spowodowało przejście w stan gotowości. 
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Rozruch próbny i wydajność pracy
Funkcja 5-minutowej zwłoki rozruchu sprężarki 
• Jeżeli uruchamiasz urządzenie po jego wyłączeniu, to sprężarka uruchomi się po 5 minutach od ostatniego wyłączenia, co ma

chronić ją przed uszkodzeniem.

Chłodzenie i ogrzewanie 
• Można sterować poszczególnymi klimatyzatorami pokojowymi niezależnie od innych, ale muszą wszystkie pracować w tym

samym trybie – chłodzenia lub ogrzewania. W przypadku jednoczesnego uruchomienia trybu chłodzenia i trybu ogrzewania
jednostka ustawiona później przejdzie w tryb gotowości, a jednostka ustawiona wcześniej będzie pracować normalnie. Jeżeli
wymuszono trwale tryb ogrzewania lub chłodzenia za pomocą programu menedżera instalacji klimatyzacji, to urządzenie będzie
pracowało wyłącznie w tym trybie.

Odszranianie wymiennika ciepła w trybie ogrzewania 
• Odszranianie jednostki zewnętrznej, gdy klimatyzacja pracuje w trybie ogrzewania, wpłynie na wydajność wytwarzania ciepła.

Urządzenie będzie automatycznie odszraniało się przez 2~10 minut; w międzyczasie jednostka zewnętrzna będzie spuszczać
skropliny oraz wypuszczać parę wodną. Jest to normalne zjawisko.

Stan pracy urządzenia 
• Prawidłowa praca urządzenia zależy od tego, czy włączono je w dozwolonym zakresie warunków pracy. Jeżeli warunki pracy

urządzenia przekroczą dozwolony zakres, zadziała odpowiednie zabezpieczenie.
• Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%. Jeżeli urządzenie pracuje przez dłuższy czas przy wilgotności względnej

przekraczającej 80%, to wilgoć skraplająca się w nim zacznie uchodzić w postaci obłoczków pary wodnej.

Zabezpieczenia urządzenia (np. wyłącznik wysokiego ciśnienia) 
• Wyłącznik wysokiego ciśnienia wyłącza automatycznie urządzenie w razie wystąpienia nieprawidłowych warunków pracy.

Zadziałanie wyłącznika wysokiego ciśnienia wyłącza bieżący tryb (ogrzewania lub chłodzenia), lecz dioda LED wskaźnika pracy
nie wyłączy się na sterowniku przewodowym. Sterownik przewodowy wyświetli kod błędu.
Zabezpieczenie zadziała w następujących warunkach:
Niedrożności wlotu i wylotu powietrza jednostki zewnętrznej w trybie chłodzenia.
Niedrożności filtra jednostki wewnętrznej lub wylotu powietrza jednostki wewnętrznej.
W razie zadziałania zabezpieczenia należy odłączyć klimatyzację od zasilania elektrycznego, usunąć przyczynę usterki, i
dopiero wówczas uruchomić ją ponownie.

Awaria zasilania elektrycznego 
• W razie awarii zasilania elektrycznego wyłączą się wszystkie urządzenia w instalacji klimatyzacji.
• Po przywróceniu źródła zasilania jednostka zewnętrzna wróci do pracy w trybie i z ustawieniami sprzed zaniku zasilania, jeżeli

włączono funkcję ponownego uruchomienia. Jeżeli funkcji tej nie włączono, trzeba będzie uruchomić urządzenie ręcznie.
• W razie nieprawidłowości podczas pracy klimatyzacji na skutek wyładowań elektrycznych, działania instalacji oświetleniowej lub

zakłóceń elektromagnetycznych od innych urządzeń, należy wyłączyć zasilanie, wyeliminować przyczynę zakłóceń, a następnie
ponownie uruchomić urządzenie jego przełącznikiem zasilania.

Moc grzewcza 
• Tryb ogrzewania uzyskuje się dzięki działaniu jednostki zewnętrznej w trybie pompy ciepła, która pochłania ciepło z zewnątrz i

oddaje je do wnętrza pomieszczeń. Tym samym spadek temperatury zewnętrznej zmniejsza moc grzewczą urządzenia.

Rozruch próbny 
• Przygotowanie do rozruchu próbnego:

Przed podłączeniem zasilania elektrycznego do instalacji klimatyzacji należy zmierzyć oporność między zaciskiem zasilania
elektrycznego (tj. żyłą fazy i zera) i uziemieniem elektrycznym za pomocą multimetru. Oporność powinna przekraczać 1 MΩ.
Jeżeli będzie mniejsza, urządzenie nie będzie pracowało.
Aby zabezpieczyć sprężarkę przed uszkodzeniem, podłącz zasilanie do urządzenia co najmniej 12 godzin przed jego
uruchomieniem – w ten sposób sprężarka rozgrzeje się. Sprężarka nie uruchomi się, jeżeli grzałka jej karteru nie była włączona
przez co najmniej 6 godzin.
Sprawdzić, czy dół sprężarki nagrzał się.
Otwórz do końca zawory jednostki zewnętrznej (obiegu czynnika gazowego, czynnika ciekłego i obiegu wyrównawczego oleju) –
nie dotyczy to jednostki podłączonej tylko do jednej głównej jednostki wewnętrznej (bez jednostek podrzędnych). W przypadku
uruchomienia urządzenia z zamkniętymi zaworami sprężarka ulegnie awarii.
Sprawdzić, czy napięcie elektryczne dochodzi do wszystkich jednostek wewnętrznych. W przeciwnym razie istnieje
niebezpieczeństwo zalania pomieszczeń skroplinami.
Zmierzyć ciśnienie w obiegu czynnika chłodniczego uruchamiając jednostkę.

• Rozruch próbny
Rozruch próbny, patrz informacje o wydajności pracy instalacji klimatyzacji. Jeżeli nie można uruchomić urządzenia w
temperaturze pokojowej, należy wykonać rozruch próbny jednostki zewnętrznej.
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Przenoszenie i utylizacja klimatyzatora
• W przypadku przenoszenia klimatyzacji należy skontaktować się ze sprzedawcą w celu uzyskania pomocy technicznej w

demontażu i ponownym montażu.
• W materiałach składowych klimatyzacji zawartość ołowiu, rtęci, chromu sześciowartościowego, bifenyli polibromowanych

i eterów bifenyli polibromowanych nie przekracza 0,1% (według wagi), a zawartość kadmu nie przekracza 0,01% (według
wagi).

• Przed utylizacją, przeniesieniem, ustawieniem i naprawą klimatyzacji należy zutylizować czynnik chłodniczy. W celu
utylizacji klimatyzacji należy skontaktować się z wykwalifikowanymi firmami.
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