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Instrukcja obsługi
Klimatyzatory

CS-E15DTEW CU-E15DBE
CS-E18DTEW CU-E18DBE
CS-E21DTES CU-E21DBE
CS-E15DB4EW CU-E15DBE
CS-E18DB4EW CU-E18DBE
CS-E21DB4ES CU-E21DBE
CS-E15DD3EW CU-E15DBE
CS-E18DD3EW CU-E18DBE

POLSKI  Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz zachować ją, 
aby możliwe było skorzystanie z niej również w przyszłości.

 

Wyprodukowane przez: 

Panasonic HA Air-Conditioning (M) Sdn. Bhd.
Lot 2, Persiaran Tengku Ampuan, Sekcja 21, Obszar przemysłowy Shah Alam, 10300 Shah Alam, Selangor, Malezja. 
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Ten znak oznacza zagrożenie 
śmiercią lub poważnym 

uszkodzeniem ciała.

  
 

Aby zapobiec zagrożeniu 
zdrowia, zdrowia innych 
osób lub uszkodzeniu 
urządzenia należy stosować 
się do poniższych zaleceń. 

    
    

  
   

Niewłaściwa obsługa 
wynikająca z lekceważenia
instrukcji może powodować 
zranienia lub uszkodzenia, 
których stopień został 
sklasyfikowany poniżej:

    
    

     
     

Dziękujemy za nabycie klimatyzatora Panasonic

Ten symbol oznacza 
czynności, które są 

ZABRONIONE.

   
    

Te symbole oznaczają 
czynności, które są 

WYMAGANE.

   
   

Ostrzeżenie

n Definicja

Ten znak ostrzega 
o możliwości zranienia się

lub uszkodzenia urządzenia.

    
   

Uwaga

Instrukcje, do których 
należy się zastosować, 
zostały oznaczone 
następującymi symbolami:

    

  

Nie należy samodzielnie instalować, demontować oraz reinstalować urządzenia.         
• Niewłaściwa instalacja może spowodować wycieki, porażenie prądem lub pożar. 

Wykonanie instalacji należy powierzyć fachowcowi.   
• To urządzenie musi być uziemione oraz zainstalowane w sieci z wyłącznikiem różnicowo-prądowym. 
     W innym przypadku w wyniku uszkodzenia urządzenie może spowodować porażenie prądem lub pożar.

                

• Klimatyzator musi być uziemiony. Niewłaściwe uziemienie może być przyczyną porażenia prądem.           
• Należy upewnić się, że instalacja odprowadzająca skropliny jest właściwie podłączona. 
     W innym przypadku mogą wystąpić wycieki.

          

• Nie wolno instalować urządzenia w pomieszczeniu o atmosferze zagrożonej wybuchem.     

Uwaga

Ostrzeżenie

Uwaga

• Należy używać zalecanego przewodu 
     zasilającego.
• Jeżeli przewód zasilający zostanie 
     uszkodzony, musi zostać wymieniony 
     przez autoryzowany serwis producenta 
     lub osobę o właściwych kwalifikacjach, 
     aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
• Baterie należy wyjąć z pilota, jeżeli 
     urządzenie nie będzie używane przez 
     dłuższy czas.
• Aby zapobiec uszkodzeniu pilota należy 
     instalować nowe baterie tego samego 
     typu pamiętając o właściwej polaryzacji.

 
      

       
      

      
       
        

      
     
      

• W nagłym przypadku lub w przypadku 
     niewłaściwego zachowywania się 
     urządzenia (dym, nietypowy zapach itp), 
     należy wyłączyć zasilanie.

      
      

  

• Nie wolno korzystać z tego samego 
     gniazdka sieciowego do zasilania 
     innego urządzenia.
• Nie wolno modyfikować kabla 
     zasilającego.
• Nie wolno korzystać z przedłużaczy.
• Nie wolno obsługiwać wilgotnymi rękoma.
• Nie wolno wkładać palców lub innych 
     przedmiotów do modułów urządzenia.
• Nie należy próbować naprawiać 
     urządzenia samodzielnie.
• Nie należy korzystać z akumulatorów 
     (Ni-Cd).
• Nie należy pozwalać dzieciom na 
     zabawę pilotem zdalnego sterowania, 
     aby zapobiec przypadkowemu 
     połknięciu przez nie baterii.

    
   

     
   

 
    

       

     

      
      

     

• Nie wolno myć urządzenia wodą, 
     benzenem, rozpuszczalnikiem lub 
     proszkiem czyszczącym.

• Nie wolno używać urządzenia do innych celów, 
     takich jak np. konserwacja żywności.
• Na wprost wylotu powietrza nie wolno stawiać 
     urządzeń operujących otwartym ogniem.
• Nie wolno siadać, stawać lub umieszczać 
     jakichkolwiek obiektów na urządzeniu. 
• Nie należy wystawiać się przez dłuższy czas 
     na bezpośrednie działanie zimnego powietrza.

       
    

        
  

     

      
   

         
 

• Pomieszczenie należy regularnie 
     wietrzyć.
• Po dłuższym okresie użytkowania 
     należy upewnić się, że rama 
     instalacyjna nie jest uszkodzona.

   
    

      
  

• Przed naprawą lub konserwacją należy 
     odłączyć urządzenie od sieci.
• Jeżeli urządzenie nie będzie używane
     przez dłuższy czas, należy wyłączyć 
     zasilanie i odłączyć urządzenie od sieci.

    
  

       
      

Ostrzeżenie

Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby 
(łącznie z dziećmi) o obniżonych możliwościach fizycznych, 
sensorycznych lub umysłowych lub osoby nieprzeszkolone 
i niedoświadczone, o ile nie zostały odpowiednio 
poinstruowane przez osobę odpowiedzialną za ich 
bezpieczeństwo. Dzieci powinny korzystać z urządzenia 
pod nadzorem dla upewnienia się, że nie wykorzystają 
go do zabawy.

        
       

       
        

        
        
       

Klimatyzator może być użytkowany w następujących zakresach temperatur.       

DBT: Temperatura suchego termometru
WBT: Temperatura mokrego termometru

Wewnętrzna Zewnętrzna

DBT WBT DBT WBT

Maksymalna temperatura (CHŁODZENIE)  32 23 43 26

Maksymalna temperatura (OGRZEWANIE)  30 – 24 18

Minimalna temperatura (CHŁODZENIE)  16 11 16 11

Minimalna temperatura (OGRZEWANIE)  16 – -5 -6

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Ostrzeżenia dotyczące instalacjiOstrzeżenia dotyczące instalacji

Ostrzeżenia dotyczące obsługiOstrzeżenia dotyczące obsługi

Informacje prawne Warunki pracy (°C)
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POWERFUL TIMER QUIET

POWER

WYGLĄD URZĄDZENIA

� • Urządzenie włącza się dopiero kilka minut po restarcie.      �s Jest to normalna sytuacja służąca ochronie urządzenia.     

� • Podczas pracy słychać dźwięki bulgotania wody.    �s Są one powodowane przepływem czynnika chłodniczego w instalacji.    

� • Z urządzenia wewnętrznego wydobywa się mgła.    �s Jest to efekt kondensacji pary powstały w wyniku operacji chłodzenia.    

� • Podczas pracy urządzenie generuje hałas. �s Urządzenie zostało zainstalowane pod kątem lub przedni panel nie jest dokładnie zamknięty.         

� • Podczas pracy urządzenia słychać trzaski.      �s Panel rozszerza się/kurczy w wyniku następujących zmian temperatury.       

Żaluzje sterujące 
strumieniem powietrza

  

Filtr
powietrza

CS-E15DTEW, CS-E18DTEW, CS-E21DTES

Wskaźniki

CS-E15DD3EW, CS-E18DD3EW

Uwaga: Ilustracje zamieszczone w niniejszej instrukcji obsługi służą jedynie poglądowemu przedstawieniu 
                  urządzenia i mogą różnić się od faktycznego wyglądu produktu. Produkt może bez powiadomienia 
                  podlegać zmianom związanym z wprowadzaniem kolejnych udoskonaleń.

               
           

Wskaźniki

CS-E15DTEW, CS-E18DTEW,  
CS-E21DTES

• Funkcja automatycznej zmiany
    kierunku strumienia powietrza
    optymalizuje komfort 
    w pomieszczeniu zapewniając
    bardziej precyzyjną kontrolę
    nad rozpływem powietrza.

    
      

   

CS-E15DD3EW, CS-E18DD3EW

• Te modele urządzeń są montowane
    wewnętrz sufitu. Podczas pracy
    korzystają one z zewnętrznego 
    kanału doprowadzającego powietrze
    oraz z kanału wylotowego.

      
      

      

• Używany jeżeli pilot zdalnego 
    sterowania zagubi się lub uszkodzi.

    
     

Operacja
Tryb
pracy

Pojedyncze
naciśnięcie. Automatyczny 

Naciśnij i przytrzymaj
do usłyszenia 

pojedynczego sygnału.

  

  
Chłodzenie

 

Naciśnij i przytrzymaj
do usłyszenia 

pojedynczego sygnału
i zwolnij. Ponownie

naciśnij do usłyszenia
podwójnego sysgnału 

i zwolnij.

   
  
 

 

 

  
 

Ogrzewanie

 

• Aby wyłączyć urządzenie ponownie
   naciśnij przycisk Auto OFF/ON.

      
 

n Informacje ogólne

Wydmuchiwane 
powietrze

 

Urządzenie wewnętrzne (Seria DT)Urządzenie wewnętrzne (Seria DT)

Urządzenie wewnętrzne (Seria DD)Urządzenie wewnętrzne (Seria DD)

Urządzenie wewnętrzne

Przycisk automatycznego WŁ./WYŁ.

Rozwiązywanie problemów



4

CANCEL

OFF
TIMER ON

TIMER

FAN
SPEED

AUTO
HEAT

DRY
COOL

OFF

MODE

TIMER
ON

OFF

CLOCK RESET

SET

TEMP

POWERFUL

FAN SPEED

AIR SWING

OFF/ON

QUIET

AUTO

MANUAL

CHECK

INVERTER

CANCEL

OFF
TIMER

ON
TIMER

FAN
SPEED

AUTO
HEAT

DRY
COOL

OFF

MODE

TIMER
ON

OFF

CLOCK RESET

SET

TEMP

POWERFUL

FAN SPEED

AIR SWING

OFF/ON

QUIET

AUTO

MANUAL

CHECK

INVERTER

OPEN

Wlot powietrza (tylny)  

Wylot powietrza 

Wywietlacz LCD 
Wyłącznik OFF/ON

Ustawianie zegara 
Kasowanie pamięci

Ustawianie temperatury Tryb dużej wydajności 

Tryb pracy 

Tryb cichy 

Ustawianie timera 

Wybór szybkości wentylatora  

Sterowanie kierunkiem 
strumienia powietrza

  

Dioda nadawcza
Pilot zdalnego sterowaniaPilot zdalnego sterowania

Wlot powietrza
(boczny)

 

• Upewnij się, że nie jset zasłonięty.     
• Maksymalna ofdległość: 8 m   
• Niektóre lampy fluorescencyjne
    mogą zakłócać przekaz sygnału.
    Skonsultuj się ze swoim sprzedawcą.

    
    
  

• Działanie timera opiera się na
    ustawieniu bieżącego czasu.

     
  

• Baterie działają przez około rok.      
  • Baterie muszą być 

    utylizowane zgodnie 
    z obowiązującym prawem.

    
   

1.  Wyciągnij 

2. Zainstaluj baterie 
 (AAA lub R03)

3. Naciśnij przycisk CLOCK  

4. Ustaw 
    bieżący
    czas

 
 

5. Naciśnij ponownie, aby potwierdzić

CS-E15DB4EW, CS-E18DB4EW, CS-E21DB4ES

Sprawdzanie

n Informacje ogólne

CS-E15DB4EW, CS-E18DB4EW, 
CS-E21DB4ES

• Powietrze wypływa przez 
    4 szczeliny wylotowe.

     
 

• Używany jeżeli pilot zdalnego 
    sterowania zagubi się lub uszkodzi.

     
     

      
 

� • Pilot/wyświetlacz pilota nie działa.    �s Sprawdź, czy baterie zostały prawidłowo zainstalowane i nie wymagają wymiany.       

� • Nie można włączyć urządzenia.   �s Sprawdź, czy bezpiecznik zasilania nie jest przepalony oraz, czy timer jest ustawiony właściwie.         
�s Upewnij się, że na wyświetlaczu pilota nie jest wyświetlany wskaźnik „OFF”.     

� • Z urządzenia zewnętrznego wydobywa się woda/para.   �s Na powierzchni przewodów chłodniczych zachodzi zjawisko kondensacji lub parowania.      

Flitr
powietrza

 

Kratka wlotowa 

Wskaźniki

WYGLĄD URZĄDZENIA
Urządzenie wewnętrzne (seria DB)Urządzenie wewnętrzne (seria DB)

Urządzenie zewnętrzneUrządzenie zewnętrzne

Rozwiązywanie problemów

Urządzenie wewnętrzne

Przycisk automatycznego WŁ./WYŁ.

Przygotowanie pilota do pracy

Sygnał zdalnego sterowania

Operacja
Tryb
pracy

Pojedyncze
naciśnięcie. Automatyczny 

Naciśnij i przytrzymaj
do usłyszenia 

pojedynczego sygnału.

  

  
Chłodzenie

 

Naciśnij i przytrzymaj
do usłyszenia 

pojedynczego sygnału
i zwolnij. Ponownie

naciśnij do usłyszenia
podwójnego sysgnału 

i zwolnij.

   
  
 

 

 

  
 

Ogrzewanie

 

• Aby wyłączyć urządzenie ponownie
   naciśnij przycisk Auto OFF/ON.
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�n Szczegóły obsługi

2
Wybierz 
żądany tryb
pracy.

3
Ustaw
temperaturę

 

(16°C ~ 30°C)

Włącz 
urządzenie.

1

�l  Tryby wysokiej wydajności (Powerful) oraz cichy (Quiet)
   można włączyć we wszystkich trybach pracy.

         
 

�l  Aby przerwać pracę urządzenia ponownie naciśnij       . 
OFF/ON

 

� • W pomieszczeniu unosi się nieprzyjemny zapach.    �s Może być to zapach wilgoci wydzielany przez ściany, dywan, meble
     lub tkaniny znajdujące się w pomieszczeniu.

         
  

�  • Klimatyzator nie schładza lub nie ogrzewa 
  pomieszczenia wystarczająco.

�s Należy sprawdzić, czy temperatura została właściwie zaprogramowana.     
�s Należy sprawdzić, czy okna i drzwi są zamknięte.       
�  s Należy upewnić się, że filtry są czyszczone lub wymieniane odpowiednio.
�s Należy upewnić się, że wloty i wyloty powietrza nie zostały zasłonięte.           

� • W celu zmniejszenia poboru energii elektrycznej w trybie chłodzenia zamykaj oraz zasłaniaj okna w pomieszczeniu.                

�
• Ciepło ogrzewające pomieszczenie jest pozyskiwane z powietrza zewnętrznego. Jeżeli temperatura zewnętrzna jest niska należy 
   zastosować dodatkowe urządzenia ogrzewające.                   

• Pozwala na korzystanie z efektu
    schładzania powietrza w pomieszczeniu
    do zaprogramowanej temperatury.

     
     

• Urządzenie automatycznie wybiera
    tryb pracy w zalezności od ustawień,
    oraz temperatury zewnętrznej 
    i wewnątrznej pomieszczenia.
    W czasie wybierania trybu pracy miga 
    kontrolka zasilania. Operacja wyboru
    trybu pracy jest powtarzana co 30 min.

     
    

     
    

    
      

  

• Pozwala korzystać z funkcji 
    ogrzewania powietrza do 
    zaprogramowanej temperatury.

      
    

• Dla uniknięcia wydmuchiwania zimnego
    powietrza, może być on uruchamiany
    z opóźnieniem. W tym czasie miga
    kontrolka zasilania.

      
      

    

• Ma to również miejsce podczas pracy
    w trybie odmrażania (maks. 12 minut).
    Wentylator urządzenia wewnętrznego
    jest zatrzymany w czasie, gdy 
    topniejący lód jest usuwany 
    z urządzenia zewnętrznego.

     
      

     
       

  

• Umożliwia osiągnięcie żądanej 
    temperatury przy niskiej szybkości
    wentylatora co pozwala na uzyskanie
    atmosfery pozbawionej nadmiernej
    wilgotności.

      
     

   

SPOSÓB OBSŁUGI
Tryb Automatyczny, Ogrzewanie, 
Chłodzenie, Osuszanie
Tryb Automatyczny, Ogrzewanie, 
Chłodzenie, Osuszanie

AUTO - Praca automatyczna

HEAT - Tryb ogrzewania

COOL - Tryb chłodzenia

DRY - Tryb delikatnego osuszania

Wskazówki

Rozwiązywanie problemów
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• Umożliwia szybkie osiągnięcie 
    zaprogramowanej temperatury.

    
 

Umożliwia
zwiększenie
skuteczności
działania.

Umożliwia
cichą pracę
urządzenia.

• Pozwala na zmniejszenie hałasu 
    w pomieszczeniu.

 
   

� l  Funkcja automatycznej zmiany kierunku strumienia powietrza 
    jest niedostępna w urządzeniach wewnętrznych serii DD.

        

�
l  Funkcji Powerful i Quiet nie można włączyć jednocześnie.

         
 

� l  Funkcje Powerful i Quiet można wyłączyć naciskając 
    ponownie odpowiedni przycisk.

        
    

� • Wewnętrzny wentylator zatrzymuje się od czasu do czasu
   w trybie automatycznej regulacji szybkości wentylatora.

       
 

s Jest to efekt działania zaawansowanej funkcji służącej 
     ułatwieniu usuwania zapachów z otoczenia. 

          
   

� • Wewnętrzny wentylator zatrzymuje się czasami w trybie ogrzewania.      � s Zapobiega to niepożądanemu efektowi chłodzenia.     

�  • Jeżeli chcesz, aby strumień chłodnego powietrza dmuchał bezpośrednio na ciebie, skieruj go w dół, ale nie zalecamy pozostawania
   w nim przez dłuższy czas ponieważ może mieć to negatywny wpływ na twoje zdrowie.    

� • Ustawienie temperatury o 1°C wyżej w trybie chłodzenia lub o 2°C niżej w trybie ogrzewania pozwala zaoszczędzić 
   do 10% energii.

                     
    

• Służy do wentylacji pomieszczenia.
     

•
 

Pionowe żaluzje sterujące 
strumieniem powietrza w pionie
automatycznie pochylają się w górę
i w dół.

   

Wybór szybkości
wentylatora.

Umożliwia 
automatyczną zmianę
kierunku strumienia
powietrza.

• Umożliwia wybór różnych szybkości
    wentylatora.

 
     

 • Dostępne jest 5 szybkości 
    wentylatora oraz jej automatyczna 
    regulacja.

       
    

• Automatyczna regulacja szybkości
    wentylatora: Szybkość wentylatora
    urządzenia wewnętrznego jest 
    automatycznie dostosowywana do
    trybu pracy.

  

       
    

 

Dostosuj kierunek
wypływu strumienia
powietrza w pionie.

•
 

Kierunek strumienia powietrza
w pionie, zależnie od potrzeb, 
może być zmieniany za pomocą
pilota.

     
 

• Nie należy próbować manualnie 
    ustawiać żaluzji sterujących 
    kierunkiem strumienia powietrza 
    w pionie.    

      

Tylko dla urządzeń wewnętrznych 
serii DT

•
 

Żaluzje sterujące kierunkiem 
strumienia powietrza w poziomie
można ustawiać manualnie.

   

SPOSÓB OBSŁUGI
Tryby Powerful i Quiet, szybkość 
wentylatora, regulacja strumienia 
powietrza

Tryby Powerful i Quiet, szybkość 
wentylatora, regulacja strumienia 
powietrza

Tryb POWERFULTryb POWERFUL Szybkość
 wentylatora
Szybkość
 wentylatora

Automatyczna
 zmiana kierunku

  strumienia
   powietrza

Automatyczna
 zmiana kierunku

  strumienia
   powietrza

Manualna
 zmiana kierunku

  strumienia
   powietrza

Manualna
 zmiana kierunku

  strumienia
   powietrza

Tryb
 QUIET
Tryb
 QUIET

Tryb POWERFUL

Tryb QUIET

Szybkość wentylatora

Automatyczna zmiania kierunku  
strumienia powietrza

Manualna zmiania kierunku  
strumienia powietrza

Wskazówki

Rozwiązywanie problemów



P
O

L
S

K
I

7

CANCEL

OFF
TIMER

ON
TIMER

FAN
SPEED

AUTO
HEAT

DRY
COOL

OFF

MODE

TIMER
ON

OFF

CLOCK RESET

SET

TEMP

POWERFUL

FAN SPEED

AIR SWING

OFF/ON

QUIET

AUTO

MANUAL

CHECK

INVERTER

CANCEL

OFF
TIMER

ON
TIMER

FAN
SPEED

AUTO
HEAT

DRY
COOL

OFF

MODE

TIMER
ON

OFF

CLOCK RESET

SET

TEMP

POWERFUL

FAN SPEED

AIR SWING

OFF/ON

QUIET

AUTO

MANUAL

CHECK

INVERTER

• Jeżeli wystąpi błąd, urządzenie 
    przerwie pracę, a wskaźnik timera
    będzie migał.

     
     

Uwaga: 
Aby wyjść z trybu testowania 
naciśnij przycisk „RESET”.
Zależnie od wykrytego błędu 
urządzenie może działać przy 
ograniczonej funkcjonalności 
(urządzenie uruchamia się, słychać
4 dźwięki „biip”).

      

     
    

     

1
Wybierz timer
włączający (ON)
lub wyłączający
(OFF). 2

Ustaw żądany 
czas.

3
Sprawdź 
ustawienia.

Anuluj 
wybrany timer.

n Szczegóły obsługi

• Z timera włączającego (ON) należy
    korzystać, aby włączać urządzenie
    o zaprogramowanej porze. Zapewni
    to schłodzone lub ogrzane 
    pomieszczenie np. po przebudzeniu
    lub po powrocie z pracy.

         
      

     
     

    

• Jeżeli ustawiony jest timer włączający
    urządzenie może rozpocząć pracę
    maksymalnie na 35 minut przed 
    zaprogramowanym czasem.

       
     

     

• Timer wyłączający (OFF) służy do
    zatrzymywania pracy klimatyzatora
    o określonej porze. Może to pomóc
    zaoszczędzić energię kiedy opuścisz
    pomieszczenie lub pójdziesz spać.

        
     

     

     

• Raz zaprogramowany timer powtarza
    swoją pracę codziennie.

       
  

• Jeżeli wystąpi awaria zasilania, po 
    jego przywróceniu, można nacisnąć 
    przycisk SET, aby przywrócić
    poprzednie ustawienia timera.

        
       

      

• Jeżeli timer zostanie anulowany
    można przywrócić jego poprzednie
    ustawienia naciskając przycisk SET.

       
     

   

�• Aby zmienić wskazanie czasu zegara z 12-godzinnego na 24-godzinne przez ponad 10 s przytrzymaj naciśnięty przycisk CLOCK.             

�• Dla wygody użytkownika klimatyzator może pracować automatycznie przy jednoczesnym użyciu timera wyłączającego i włączającego.                 

� • Wskaźnik TIMER świeci się cały czas.   � s Timer jest ustawiony i jego praca będzie powtarzana codziennie.         

� • Wskaźnik POWER miga na 35 minut przed czasem
  zaprogramowanym przez timer włączający (ON).

        � s Urządzenie wybiera tryb pracy badając temperaturę w pomieszczeniu.
     Ma to miejsce jeżeli wybrany jest automatyczny tryb pracy 
     klimatyzatora.

          
         

�
l  Upewnij się, że zegar w pilocie zdlanego sterowania
    został prawidłowo ustawiony.          

�
l  Można jednocześnie korzystać z timera właczającego 
    i wyłączającego.           

� l  Aby anulować timer włączający lub wyłączający, naciśnij
           lub       , a następnie naciśnij        .

          
  .

1. Naciskaj przez 5 s.  

2. Po usłyszeniu sygnału zanotuj
wyświetlony kod błędu.  

     
    

3. Wyłącz zasilanie urządzenia 
    i skontaktuj się z autoryzowanym
    serwisem.

       
 

SPOSÓB OBSŁUGI
TimerTimer

ANULUJANULUJ

TIMER

KONTROLA

Wskazówki

Rozwiązywanie problemów
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W następujących przypadkach należy WYŁĄCZYĆ ZASILANIE i WEZWAĆ pomoc autoryzowanego serwisu:
�  • Nietypowy hałas podczas pracy  �  • Przewód zasilający jest nienaturalnie ciepły
�  • Woda/obcy przedmiot dostały się do wnętrza pilota  �   • Miga wskaźnik «TIMER»
�  • Woda wycieka z urządzenia wewnętrznego �   • Przełączniki lub przyciski działają nieprawidłowo
�  • Bezpiecznik często wyłącza urządzenie

• Obudowę należy wycierać delikatnie,
miękką, suchą ściereczką.

• Zalecane jest czyszczenie filtra
powietrza raz na 6 tygodni.

• Jeżeli filtr jest uszkodzony należy
go wymienić.

 Nr części zam.: CWD001088

 • Filtry należy czyścić regularcie ponieważ zanieczyszczone filtry mogą obniżać jakość powietrza, obniżać skuteczność chłodzenia
   lub ogrzewania, powodować niemiły zapach lub zwiększać zużycie energii.
 • Po kilkuletnim użytkowaniu urządzenie ulegnie zanieczyszczeniu i jego wydajność ulegnie zmniejszeniu. Prosimy skontaktować
   się z autoryzowanym serwisem w sprawie przeprowadzenia, uzupełniającego konserwację, dodatkowego przeglądu okresowego.
 • Klimatyzator posiada wbudowane zabezpieczneie przeciwprzepięciowe. Jednak w celu zwiększenia bezpieczeństwa urządzenia
   w czasie burzy o szczególnie intensywnych wyładowaniach atmosferycznych zalecane jest wyłączenie zasilania.

• Na 2~3 godziny uruchom funkcję 
funkcję ogrzewania, aby osuszyć 
elementy wewnętrzne.

• Wyłącz zasilanie.

• Wyjmij baterie z pilota zdalnego
sterowania.

n Zalecenia dotyczące
czyszczenia

• Nie wolno używać benzenu, 
rozpuszczalnika lub środków do 
szorowania.

• Nalezy używać wyłącznie mydła lub 
neutralnych detergentów (~pH7). 

• Nie należy używać wody o 
temperaturze wyższej niż 40°C.

n Przygotowanie do
dłuższego okresu 
nieużytkowania

Zdejmij

Odkuż, umyj i wysusz.

• Zalecane jest przeprowadzenie
inspekcji klimatyzatora przed 
każdym sezonem użytkowania.

• Sprawdź, czy baterie w pilocie nie
wymagają wymiany.

• Upewnij się, że nic nie zasłania
wlotów i wylotów powietrza.

• Po 15 minutach od uruchomienia
urządzenia normalna różnica 
temperatury powietrza między 
wlotem i wylotem powietrza
wynosi:

 

Tryb pracy Temperatura

Chłodzenie  8°C

Ogrzewanie  14°C

n Inspekcja przed 
sezonem użytkowania

Urządzenia wewnętrzne serii DT

Wyczyść delikatnie.

URZĄDZENIE WEWNĘTRZNE

FILTR POWIETRZA URZĄDZENIE WEWNĘTRZNEURZĄDZENIE WEWNĘTRZNE

FILTR POWIETRZAFILTR POWIETRZA

Wskazówki

Uszkodzenia wymagające interwencji serwisu

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Wyłącz zasilanie przed 
rozpoczęciem czyszczenia
Wyłącz zasilanie przed 
rozpoczęciem czyszczenia
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CLOSE

OPEN

CLOSE

CLOSE
OPEN

CLOSE
OPEN

OPEN

CLOSE

�   �  
�   �   
�   �   
�  

n Zalecenia dotyczące
czyszczenia

�  

�  

�  

Wyłącz zasilanie przed 
rozpoczęciem czyszczenia
Wyłącz zasilanie przed 
rozpoczęciem czyszczenia

Urządzenia wewnętrzne serii DB

Odkuż, umyj i wysusz.

Zdejmij

Wyczyść delikatnie.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

URZĄDZENIE
 WEWNĘTRZNE
URZĄDZENIE
 WEWNĘTRZNE

FILTR 
 POWIETRZA
FILTR 
 POWIETRZA

• Obudowę należy wycierać delikatnie,
miękką, suchą ściereczką.

• Zalecane jest czyszczenie filtra
powietrza raz na 6 tygodni.

• Jeżeli filtr jest uszkodzony należy
go wymienić.

 Nr części zam.: CWD001142

• Na 2~3 godziny uruchom funkcję 
funkcję ogrzewania, aby osuszyć 
elementy wewnętrzne.

• Wyłącz zasilanie.

• Wyjmij baterie z pilota zdalnego
sterowania.

n Przygotowanie do
dłuższego okresu 
nieużytkowania

• Zalecane jest przeprowadzenie
inspekcji klimatyzatora przed 
każdym sezonem użytkowania.

• Sprawdź, czy baterie w pilocie nie
wymagają wymiany.

• Upewnij się, że nic nie zasłania
wlotów i wylotów powietrza.

• Po 15 minutach od uruchomienia
urządzenia normalna różnica 
temperatury powietrza między 
wlotem i wylotem powietrza
wynosi:

 

Tryb pracy Temperatura

Chłodzenie  8°C

Ogrzewanie  14°C

n Inspekcja przed 
sezonem użytkowania

URZĄDZENIE WEWNĘTRZNE

FILTR POWIETRZA

W następujących przypadkach należy WYŁĄCZYĆ ZASILANIE i WEZWAĆ pomoc autoryzowanego serwisu:
• Nietypowy hałas podczas pracy • Przewód zasilający jest nienaturalnie ciepły
• Woda/obcy przedmiot dostały się do wnętrza pilota • Miga wskaźnik «TIMER»
• Woda wycieka z urządzenia wewnętrznego • Przełączniki lub przyciski działają nieprawidłowo
• Bezpiecznik często wyłącza urządzenie

• Filtry należy czyścić regularcie ponieważ zanieczyszczone filtry mogą obniżać jakość powietrza, obniżać skuteczność chłodzenia
   lub ogrzewania, powodować niemiły zapach lub zwiększać zużycie energii.
• Po kilkuletnim użytkowaniu urządzenie ulegnie zanieczyszczeniu i jego wydajność ulegnie zmniejszeniu. Prosimy skontaktować
   się z autoryzowanym serwisem w sprawie przeprowadzenia, uzupełniającego konserwację, dodatkowego przeglądu okresowego.
• Klimatyzator posiada wbudowane zabezpieczneie przeciwprzepięciowe. Jednak w celu zwiększenia bezpieczeństwa urządzenia
   w czasie burzy o szczególnie intensywnych wyładowaniach atmosferycznych zalecane jest wyłączenie zasilania.

Wskazówki

Uszkodzenia wymagające interwencji serwisu



Twój klimatyzator jest oznaczony niniejszym symbolem. Oznacza to, że to urządzenie elektryczne i elektroniczne nie powinno być łączone 
z odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Kraje Unii Europejskiej (*) powinny udostępniać specjalne punkty zbiórki tego typu
produktów. Nie należy próbować demontować urządzenia samodzielnie ponieważ może w wyniku niewłaściwego postępowania z odpami 
może mieć to negatywny wpływ na zdrowie ludzkie oraz środowisko naturalne. Demontaż oraz utylizacja czynnika chodniczego, oleju oraz
innych elementów musi być wykonywana przez wykwalifikowango instalatora zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami prawa. 
Klimatyzatory muszą być dostarczane do wyspecjalizowanego zakładu zajmującego się ich utylizacją, recyklingiem oraz odzyskiwaniem
i nie mogą być łączone z odpadami komunalnymi. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się ze swoim instalatorem, 
sprzedawcą lub lokalnymi władzami. Zgodnie z obowiązującym prawem niewłaściwa utylizacja niebezpiecznych odpadów może stanowić
przestępstwo lub wykroczenie i podlegać karze.
* zgodnie z narodowym ustawodawstwem każdego z krajów członkowskich

Informacje na temat utylizacji w krajach poza granicami Unii Europejskiej
Niniejszy symbol obowiązuje tylko na terenie Unii Europejskiej. Jeżeli zamierzacie Państwo pozbyć się tego produktu, prosimy skontaktować 
się ze swoim instalatorem, sprzedawcą lub lokalnymi władzami w celu ustalenia właściwego sposobu utylizacji urządzenia.

 

Instrukcja dla użytkownika końcowego klimatyzatora:

F564996
Wydrukowane w Polsce
F0806-2

Zgodny z dyrektywą 2004/108/EC, artykuł 9(2)
Centrum badawcze Panasonic 
Panasonic Service Europe, oddział
Panasonic Marketing Europe GmbH 
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Niemcy

Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Błędy w druku zastrzeżone. 

Panasonic Polska Sp. z o.o., Al. Krakowska 4/6, 02-284 Warszawa, Polska
Tel.: (22) 338 11 00, Faks: (22) 338 12 00, Infolinia: 0 801 351 903

www.panasonic.pl
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