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POLSKI
Przed rozpoczêciem korzystania
z urz¹dzenia nale¿y dok³adnie
zapoznaæ siê z niniejsz¹
instrukcj¹ oraz zachowaæ
j¹ na przysz³oœæ.

Wyprodukowany przez:
PANASONIC HOME APPLIANCES AIR-
CONDITIONING (GUANGZHOU) CO., LTD.
XIECUN, MIASTO ZHONGCUN, DYSTRYKT PANYU,
MIASTO GUANGZHOU, PROWINCJA GUANGDONG, CHINY.  

© 2006 Panasonic HA Air-Conditioning 
(Guangzhou) Co., Ltd. Wszystkie prawa
zastrze¿one. Nieautoryzowane powielanie 
i rozpowszechnianie stanowi naruszenie 
prawa.
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Modu³ wewnêtrzny
Podczas instalcji

• Nie wolno instalowaæ urz¹dzenia w pomieszczeniu
o atmosferze zagro¿onej wybuchem.

• Nale¿y upewniæ siê, ¿e rurka odprowadzaj¹ca 
wodê jest w³aœciwe pod³¹czona. W innym 
przypadku mog¹ wyst¹piæ wycieki.

Podczas obs³ugi
• Nie wolno myæ urz¹dzenia wod¹, benzenem,

rozpuszczalnikami lub œrodkami do szorowania.
• Nie wolno wykorzystywaæ urz¹dzenia do innych

celów, takich jak np. konserwacja ¿ywnoœci.
• Na wprost wylotu powietrza nie wolno umieszczaæ 

urz¹dzeñ operuj¹cych otwartym ogniem.
• Nie nale¿y wystawiaæ siê przez d³u¿szy czas 

na bezpoœrednie dzia³anie strumienia zimnego 
powietrza.

• Pomieszczenie nale¿y regularnie wietrzyæ.

ZALECENIA DOTYCZ¥CE BEZPIECZEÑSTWA
Aby zapobiec zagro¿eniu zdrowia, zdrowia innych osób lub uszkodzeniu urz¹dzenia nale¿y stosowaæ siê do poni¿szych zaleceñ. Niew³aœciwa 
obs³uga wynikaj¹ca z nieprzestrzegania instrukcji mo¿e powodowaæ zranienia lub uszkodzenia, których stopieñ zosta³ sklasyfikowany poni¿ej:

 Ostrze¿enie Ten znak oznacza zagro¿enie œmierci¹ 
lub powa¿nym uszkodzeniem cia³a.  Uwaga Ten znak ostrzega o mo¿liwoœci zranienia siê

lub uszkodzenia urz¹dzenia.

Instrukcje, do których nale¿y siê zastosowaæ, zosta³y oznaczone nastêpuj¹cymi symbolami:

Ten symbol oznacza dzia³anie, które jest
ZABRONIONE.

Te symbole oznaczaj¹ czynnoœci,
które s¹ WYMAGANE.

DEFINICJE

Ostrze¿enie Uwaga

Zasilanie
Podczas obs³ugi

• W celu wyjêcia wtyczki nie wolno ci¹gn¹æ
za przewód zasilaj¹cy.

• Przed napraw¹ lub konserwacj¹ nale¿y wy³¹czyæ 
zasilanie i od³¹czyæ urz¹dzenie od sieci zasilaj¹cej.

• Je¿eli urz¹dzenie nie bêdzie wykorzystywane
przez d³u¿szy czas, nale¿y wy³¹czyæ zasilanie
i od³¹czyæ urz¹dzenie od sieci zasilaj¹cej.

• Niniejszy klimatyzator jest wyposa¿ony
w zabezpieczenie przeciwprzepiêciowe.
Jednak w celu dodatkowej ochrony przed
uszkodzeniem podczas wyj¹tkowo 
intensywnych wy³adowañ atmosferycznych
mo¿e istnieæ potrzeba od³¹czenia go od
sieci zasilaj¹cej. Nie wolno dotykaæ klimatyzatora
podczas wy³adowañ atmosferycznych, poniewa¿
mo¿e to spowodowaæ pora¿enie pr¹dem.

Pilot zdalnego sterowania
Podczas obs³ugi

• Nie nale¿y korzystaæ 
z akumulatorów (Ni-Cd).

• Nie nale¿y pozwalaæ dzieciom 
na zabawê pilotem zdalnego 
sterowania, aby zapobiec 
mo¿liwoœci przypadkowego 
po³kniêcia przez nie baterii.

• Baterie nale¿y wyj¹æ z pilota,
je¿eli urz¹dzenie nie bêdzie
u¿ywane przez d³u¿szy czas.

• Aby zapobiec uszkodzeniu 
pilota zdalnego sterowania, nowe 
baterie tego samego typu musz¹ 
byæ instalowane zgodnie 
z oznaczon¹ polaryzacj¹.

Modu³ wewnêtrzny
Podczas instalacji

• Nie nale¿y samodzielnie
instalowaæ, demontowaæ
oraz reinstalowaæ urz¹dzenia. 
Niew³aœciwa instalacja mo¿e 
spowodowaæ wycieki, 
pora¿enie pr¹dem lub po¿ar. 
Wykonanie instalacji nale¿y 
powierzyæ fachowcowi.

Podczas obs³ugi
• Nie wolno wk³adaæ palców

lub innych przedmiotów do
modu³ów urz¹dzenia.

• Nie nale¿y próbowaæ naprawiaæ 
urz¹dzenia samodzielnie. 

Wlot
powietrza

Wlot
powietrza

W
ylot powietrza

W
ylot powietrza

Zasilanie
Podczas instalacji

• To urz¹dzenie musi byæ uziemione oraz
zainstalowane w sieci chronionej wy³¹cznikiem 
ró¿nicowo-pr¹dowym. W innym przypadku 
w wyniku uszkodzenia urz¹dzenie mo¿e 
spowodowaæ pora¿enie pr¹dem lub po¿ar.

Podczas obs³ugi
• Nie wolno korzystaæ z tego samego gniazdka 

sieciowego do zasilania innego urz¹dzenia.
• Nie wolno modyfikowaæ kabla zasilaj¹cego.
• Nie wolno korzystaæ z przed³u¿aczy.
• Nie wolno obs³ugiwaæ wilgotnymi rêkoma.
• Nie wolno uruchamiaæ/wy³¹czaæ

urz¹dzenia przez w³o¿enie/wyjêcie wtyczki.
• Nale¿y w³aœciwie pod³¹czyæ wtyczkê.
• Nale¿y u¿ywaæ oznaczonego kabla zasilaj¹cego.
• Je¿eli kabel zasilaj¹cy zostanie uszkodzony, 

musi zostaæ wymieniony przez autoryzowany 
serwis producenta lub osobê o odpowiednich 
kwalifikacjach w celu zapobie¿enia ryzyku 
pora¿enia pr¹dem.

• Kurz osadzaj¹cy siê na wtyczce powinien
byæ okresowo wycierany such¹ œciereczk¹.

• W nag³ym przypadku lub w przypadku
niew³aœciwego zachowywania siê urz¹dzenia 
(dym, nietypowy zapach itp), nale¿y wy³¹czyæ 
zasilanie i od³¹czyæ urz¹dzenie od sieci zasilaj¹cej.

Modu³ zewnêtrzny

Podczas instalacji
• Nale¿y upewniæ siê, ¿e rurka odprowadzaj¹ca 

wodê jest w³aœciwe pod³¹czona. W innym 
przypadku mog¹ wyst¹piæ wycieki.

Podczas obs³ugi
• Nie wolno siadaæ lub umieszczaæ

jakichkolwiek przedmiotów na module
zewnêtrznym.

• Po up³ywie d³ugiego okresu u¿ytkowania
nale¿y upewniæ siê, ¿e rama instalacyjna
nie zosta³a uszkodzona.

Wlot
powietrza

Wlot
powietrza

Wlot
powietrza

Wylot
powietrza
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INFORMACJE PRAWNE
Urz¹dzenie nie jest przeznaczone do obs³ugi przez dzieci lub osoby nieprzeszkolone 
bez odpowiedniego nadzoru. Starsze dzieci powinny korzystaæ z urz¹dzenia pod 
nadzorem dla upewnienia siê, ¿e nie wykorzystaj¹ go do zabawy.

OCHRONA ŒRODOWISKA
Usuwanie zu¿ytych baterii
Baterie musz¹ byæ przekazywane do ponownego przetworzenia lub 
wyrzucane w odpowiednich punktach zbiórki.

USUWANIE ZU¯YTEGO URZ¥DZENIA
Instrukcje dla „u¿ytkowników koñcowych” klimatyzatorów:
Niniejszy klimatyzator zosta³ oznaczony zamieszczonym obok znakiem, 
który oznacza, ¿e to urz¹dzenie elektryczne nie mo¿e byæ usuwane ³¹cznie 
z innymi odpadami pochodz¹cymi z gospodarstwa domowego. Kraje 
nale¿¹ce do Unii Europejskiej*, powinny posiadaæ wyodrêbniny system
zbiórki tego typu urz¹dzeñ. Nie nale¿y demontowaæ urz¹dzenia 
samodzielnie, poniewa¿ mo¿e to spowodowaæ zagro¿enie dla zdrowia lub
œrodowiska wynikaj¹ce z niew³aœciwego traktowania odpadów. Demonta¿
oraz usuniêcie czynnika ch³odz¹cego, oleju oraz innych elementów powinien
zostaæ wykonany przez wykwalifikowanego instalatora zgodnie z lokalnymi
oraz krajowymi regulacjami prawnymi. Klimatyzatory musz¹ byæ traktowane
w specjalny sposób, w celu ponownego wykorzystania sk³adników oraz
odzyskiwania i przetwarzania surowców wtórnych i nie mog¹ byæ usuwane
³¹cznie z innymi odpadami komunalnymi. Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ
u instalatora, autoryzowanego sprzedawcy lub u lokalnych w³adz. Zgodnie 
z lokalnym prawem za niew³aœciwe usuwanie odpadów mog¹ groziæ kary 
administracyjne.
*zgodnie z lokalnym prawem ka¿ego z cz³onków wspólnoty

Informacja o usuwaniu odpadów w krajach poza Uni¹ Europejsk¹

Niniejszy symbol obowi¹zuje jedynie na terenie krajów nale¿¹cych do Unii
Europejskiej. Je¿eli jest on usuwany poza jej granicami nale¿y skontaktowaæ
siê z instalatorem, autoryzowanym sprzedawc¹ lub z lokalnymi w³adzami 
w celu ustalenia w³aœciwego sposobu jego utylizacji.

Klimatyzator mo¿e byæ u¿ytkowany w nastêpuj¹cych zakresach temperatur.

Temperatura (°C)
Wewnêtrzna Zewnêtrzna

*DBT: Temperatura suchej bañki
*WBT: Temperatura wilgotnej bañki

*DBT *WBT *DBT *WBT

CH£ODZENIE
Maksymalna 32 23 43 26

Minimalna 21 15 21 15

OGRZEWANIE
Maksymalna 27 – 24 18

Minimalna 20 – -5 -6

WARUNKI PRACY

Wymiana lub instalacja wtyczki zasilaj¹cej powinna byæ przeprowadzana wy³¹cznie 
przez autoryzowany/wykwalifikowany personel. ¯y³y w g³ównym przewodzie 
zasilaj¹cym s¹ pokolorowane wed³ug poni¿szego kodu:

Z³¹cza ¿y³a
fazowa

zerowa

kolory (standard Wlk. Brytanii)

br¹zowy

niebieski

czerwony

czarny

zielono-¿ó³ty
uziemieniezielono-¿ó³ty

Kolory ¿y³ mog¹ siê ró¿niæ w zale¿noœci od schematu kodu okablowania 
obowi¹zuj¹cego w danym kraju. 

SPIS TREŒCI

Uwaga:
Ilustacje zamieszczone w niniejszej
instrukcji obs³ugi zosta³y wykonane
wy³¹cznie w celach informacyjnych
i mog¹ ró¿niæ siê od rzeczywistego 
wygl¹du urz¹dzenia. Urz¹dzenie mo¿e 
tak¿e bez powiadomienia ulegaæ 
zmianom maj¹cym na celu 
wprowadzanie dalszych udoskonaleñ.

Dziêkujemy za nabycie
 klimatyzatora

ZALECENIA DOTYCZ¥CE
BEZPIECZEÑSTWA 2
INFORMACJE PRAWNE

3
OBS£UGA

 4~5
KONSERWACJA 
I CZYSZCZENIE 6
ROZWI¥ZYWANIE 
PROBLEMÓW 7
DANE TECHNICZNE

8~9
SCHEMAT OBS£UGI

IV str. ok³adki
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•  W trybie ogrzewania niezbêdny jest pewien czas dla rozgrzania 
urz¹dzenia. W tym czasie miga kontrolka zasilania.

•  Zalecana temperatura: 20°C ~ 24°C

OBS£UGA

Uwagi:

• Aby przywróciæ domyœlne ustawienia pilota zdalnego 
sterowania, nale¿y za pomoc¹ p³askiego wkrêtaka zewrzeæ
dwa styki resetuj¹ce znajduj¹ce siê na spodzie pilota. 

• Je¿eli urz¹dzenie nie bêdzie wykorzystywane przez d³u¿szy
czas, nale¿y wyj¹æ baterie z pilota.

ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA

WYGODNY TRYB AUTOMATYCZNY

TRYB OGRZEWANIA

• Nale¿y upewniæ siê, ¿e nie 
jest zabrudzony.

• Niektóre lampy 
fluorescencyjne mog¹
zak³ócaæ transmisjê 
sygna³u.
W tej sprawie nale¿y
skonsultowaæ siê 
z autoryzowanym 
sprzedawc¹.

Maksymalna odleg³oœæ: 8 m

WSKA�NIKWSKA�NIKWSKA�NIKWSKA�NIK

ODBIORNIKODBIORNIKODBIORNIKODBIORNIK

Zamknij

W³ó¿ baterie AAA
lub LR03

Wysuñ

Instalowanie baterii

• Urz¹dzenie wybiera tryb pracy w zale¿noœci od 
temperatury panuj¹cej w pomieszczeniu.

• Po wybraniu trybu automatycznego urz¹dzenie pracuje
ze standardowym ustawieniem temperatury. 

•  Aby zmieniæ standardowe ustawienie temperatury, naciœnij

 , aby uzyskaæ „        ” lub     , aby uzyskaæ „        ”.

Temperatura
pomieszczenia

Tryb
pracy

Standardowe
ustawienie

temperatury (+2°C) (–2°C)

23°C i powy¿ej Ch³odzenie 25°C 27°C 23°C
Poni¿ej 23°C Oszuszanie 22°C 24°C 20°C
Poni¿ej 20°C Ogrzewanie 21°C 23°C 19°C

•  Zalecana temperatura: 26°C ~ 28°C

TRYB CH£ODZENIA

•  Podczas pracy trybu osuszania wewnêtrzny wentylator
pracuje z ma³¹ prêdkoœci¹, daj¹c bardzo delikatny efekt ch³odzenia.

•  Zalecana temperatura:                     poni¿ej temperatury panuj¹cej 
w pomieszczeniu.

1°C ~ 2°C 

• W trybach ogrzewania, ch³odzenia oraz osuszania
temperaturê mo¿na wybieraæ z zakresu 16°C ~ 30°C. 

TRYB OSUSZANIA – OBNI¯ANIE
WILGOTNOŒCI OTOCZENIA

Wybierz W³¹cz Dostosuj
temperaturê

TRYBY PRACYTRYBY PRACYTRYBY PRACYTRYBY PRACY

AUTO HEAT
DRY COOL

• Na skrócenie okresu pracy baterii ma wp³yw 
czêstotliwoœæ korzystania z pilota zdalnego 
sterowania. Mo¿e byæ on krótszy ni¿ 1 rok.

Wyœwietlacz LCD

PRZYGOTOWANIE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIAPRZYGOTOWANIE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIAPRZYGOTOWANIE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIAPRZYGOTOWANIE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
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WYBÓR PRÊDKOŒCI WENTYLATORA

• Dostêpne s¹ 3 prêdkoœci wentylatora 
oraz ustawienie automatyczne*.

 * W ustawieniu automatycznym 
prêdkoœæ wewnêtrznego 
wentylatora jest automatycznie
dostosowywana do trybu pracy.

 

• S³u¿y przewietrzaniu pomieszczenia.

• Dostêpne jest 5 ustawieñ k¹ta wyp³ywu strumienia
powietrza w pionie oraz ustawienie automatyczne. 

REGULACJA KIERUNKU
STRUMIENIA POWIETRZA

• Je¿eli zostanie wybrane automatyczne ustawianie 
k¹ta wyp³ywu powietrza, skrzyde³ka regulatora 
automatycznie pochylaj¹ siê w górê i w dó³.

• Nie nale¿y próbowaæ rêcznie ustawiaæ po³o¿enia 
pionowego regulatora kierunku wyp³ywu strumienia 
powietrza.

 

• Kierunek wyp³ywu strumienia powietrza
w poziomie mo¿na wyregulowaæ manualnie.

Wskazówki
 �  Ustawienie temperatury wy¿szej od ¿¹danej o 1°C 

w trybie ch³odzenia lub o 2°C ni¿szej w trybie 
ogrzewania daje oszczêdnoœæ energii na poziomie 10%.

 �  W celu obni¿enia poboru mocy w trybie ch³odzenia
nale¿y zas³oniæ okna, aby zapobiec bezpoœredniemu
nas³onecznieniu i nagrzewaniu pomieszczenia.

OBS£UGA FUNKCJIOBS£UGA FUNKCJIOBS£UGA FUNKCJIOBS£UGA FUNKCJI

  Aby wy³¹czyæ klimatyzator, nale¿y nacisn¹æ        . 

• WskaŸnik timera na module wewnêtrznym bêdzie siê œwieci³ 
podczas pracy pod kontrol¹ timera.

• Je¿eli ustawiony jest timer w³¹czaj¹cy, urz¹dzenie rozpocznie pracê
na 15 minut przed ustawionym czasem w przypadku ch³odzenia
oraz na 30 minut wczeœniej przy wybranej funkcji ogrzewania.

• Je¿eli podczas ustawiania timera zostanie naciœniêty przycisk
ustawienie timera zostanie anulowane.

  

• W przypadku zaniku napiêcia zasilaj¹cego ustawienia timera 
zostaj¹ anulowane. Po przywróceniu zasilania timer jest resetowany.

Wybierz timer w³¹czaj¹cy/wy³¹czaj¹cy
i ustaw godzinê w³¹czania/wy³¹czania.

Aby anulowaæ timer w³¹czaj¹cy/wy³¹czaj¹cy, 
naciœnij .

• Je¿eli istnieje potrzeba, aby klimatyzator w³¹cza³ siê i wy³¹cza³ automatycznie.

ABY ZAPROGRAMOWAÆ TIMER

PROGRAMOWANIE TIMERAPROGRAMOWANIE TIMERAPROGRAMOWANIE TIMERAPROGRAMOWANIE TIMERA

PotwierdŸ
ustawienie.
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AirQuality
AirQuality
AirQuality

TIMER

POWER

Wyjmuje siê go podnosz¹c
i poci¹gaj¹c. Nale¿y go 
umyæ i wysuszyæ.

PANEL PRZEDNIPANEL PRZEDNIPANEL PRZEDNIPANEL PRZEDNI

WyjmijWyjmij

Nale¿y odkurzyæ, wyp³ukaæ i wysuszyæ.
•  Zalecane jest czyszczenie filtrów powietrza co 2 tygodnie.
•  Filtry nale¿y myæ/p³ukaæ wod¹ delikatnie, aby nie dopuœciæ

do uszkodzenia ich powierzchni. 
•  Filtry nale¿y dok³adnie wysuszyæ w cieniu, z daleka 

od bezpoœredniego dzia³ania promieni s³onecznych.
•  Ka¿dy uszkodzony filtr nale¿y wymieniæ.

Nr czêœci:  CS-PW12GKE: CWD001168
  CS-PW9GKE: CWD001110

FILTR POWIETRZAFILTR POWIETRZAFILTR POWIETRZAFILTR POWIETRZA

Urz¹dzenie nale¿y 
wycieraæ delikatnie such¹,
delikatn¹ œciereczk¹.

•  Nie wolno u¿ywaæ benzenu, rozpuszczalnika lub œrodków 
do szorowania. 

.•  Nale¿y u¿ywaæ tylko myd³a o pH oko³o 7 lub neutralnych 
detergentów domowego u¿ytku.

•  Nie nale¿y u¿ywaæ wody o temperaturze wy¿szej ni¿ 40°C.

INSTRUKCJE DOTYCZ¥CE MYCIA

 � Dla uzyskania najlepszej jakoœci dzia³ania oraz obni¿enia
zu¿ycia energii, nale¿y regularnie czyœciæ filtry.

 � W celu przeprowadzenia okresowej kontroli, nale¿y 
skontaktowaæ siê z lokalnym autoryzowanym sprzedawc¹.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Je¿eli pilot zdalnego sterowania zostanie uszkodzony lub zgubiony.

Operacja Tryb

Jednokrotne naciœniêcie Automatyczny

Naciœnij i przytrzymaj do us³yszenia
pojedynczego sygna³u.

Wymuszone
ch³odzenie

• W celu wy³¹czenia urz¹dzenia nale¿y ponownie 
nacisn¹æ przycisk AUTO ON/OFF.

Aby wy³¹czyæ sygna³ kontrolny potwierdzaj¹cy
otrzymanie poleceñ z pilota, nale¿y nacisn¹æ 
i przytrzymaæ przycisk przez oko³o 10 sekund 
do us³yszenia podwójnego sygna³u.

 

• Powy¿sz¹ operacjê nale¿y powtórzyæ, je¿eli chce siê
ponownie w³¹czyæ dŸwiêki potwierdzaj¹ce.

Aby wy³¹czyæ funkcjê automatycznego restartowania, 
nale¿y nacisn¹æ i przytrzymaæ przycisk przez oko³o 
15 sekund do us³yszenia potrójnego sygna³u.
• Aby ponownie w³¹czyæ automatyczne restartowanie, 

nale¿y powtórzyæ powy¿sz¹ operacjê.

PRZYCISK AUTOMAT. W£¥CZANIA/WY£¥CZANIAPRZYCISK AUTOMAT. W£¥CZANIA/WY£¥CZANIAPRZYCISK AUTOMAT. W£¥CZANIA/WY£¥CZANIAPRZYCISK AUTOMAT. W£¥CZANIA/WY£¥CZANIAREGULATOR KIERUNKU
WYP£YWU STRUMIENIA
POWIETRZA

REGULATOR KIERUNKU
WYP£YWU STRUMIENIA
POWIETRZA

REGULATOR KIERUNKU
WYP£YWU STRUMIENIA
POWIETRZA

REGULATOR KIERUNKU
WYP£YWU STRUMIENIA
POWIETRZA

Przed rozpoczêciem czyszczenia nale¿y od³¹czyæ urz¹dzenie od sieci zasilaj¹cej.

MODU£ WEWNÊTRZNYMODU£ WEWNÊTRZNYMODU£ WEWNÊTRZNYMODU£ WEWNÊTRZNY

WyjmijWyjmij

CS-PW12GKE CS-PW9GKE

Wskazówki
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Z modu³u wewnêtrznego wydobywa siê mag³a.  � Efekt kondensacji powodowany przez proces ch³odzenia.

Podczas pracy s³ychaæ dŸwiêk bulgotania wody.  � DŸwiêk przep³ywu czynnika ch³odz¹cego wewn¹trz urz¹dzenia.

W pomieszczeniu unosi siê nieprzyjemny zapach..  � Mo¿e to byæ powodowane przez zapachy emitowane przez œciany, dywan, meble lub ubrania.

Wewnêtrzny wentylator zatrzymuje siê czasami
w trybie automatycznej regulacji pracy wentylatora. 

 � U³atwia to usuwanie przykrego zapachu z otoczenia.

Wznowienie pracy jest opóŸnione o kilka minut
po restarcie urz¹dzenia.

 � OpóŸnienie s³u¿y ochronie sprê¿arki urz¹dzenia.

Z modu³u zewnêtrznego wydobywa siê woda/para.  � Na rurkach urz¹dzenia wyst¹pi³o zjawisko kondensacji lub skroplenia pary wodnej.

Urz¹dzenie automatycznie rozpoczyna
pracê po wznowieniu zasilania po przerwie.

 � Urz¹dzenie jest wyposa¿one w funkcjê automatycznego restartowania. Dzia³anie urz¹dzenia
zostanie wznowione w poprzednim trybie i ze wczeœniejszym ustawieniem kierunku 
strumienia powietrza po wznowieniu zasilania, je¿eli praca nie zosta³a zatrzymana pilotem.

 � Aby anulowaæ funkcjê automatycznego wznawiania pracy, nale¿y odnieœæ siê do strony 6.

WskaŸnik zasilania miga podczas pracy 
i wewnêtrzny wentylator nie pracuje.

 � Urz¹dzenie jest w trybie odmra¿ania i roztopiony lód jest usuwany 
z modu³u zewnêtrznego. 

Wewnêtrzny wentylator zatrzymuje siê czasami
podczas pracy w trybie ogrzewania.

 � Ma to na celu zapobieganie niezamierzonemu efektowi ch³odzenia.

W natêpuj¹cych sytuacjach nale¿y WY£¥CZYÆ ZASILANIE i WEZWAÆ autoryzowan¹ obs³ugê serwisow¹: 

• Nietypowy ha³as podczas pracy.
• Woda lub obce przedmioty dosta³y siê do wnêtrza pilota zdalnego sterowania.
• Woda wycieka z modu³u wewnêtrznego.
• Przerywacz obwodu wy³¹cza siê nadmiernie czêsto.
• Przewód zasilaj¹cy staje siê nadmiernie gor¹cy.
• Prze³¹czniki i przyciski dzia³aj¹ niew³aœciwie. 
• WskaŸnik timera miga i nie mo¿na sterowaæ urz¹dzeniem. 

OBJAWY ŒWIADCZ¥CE O USZKODZENIU

ROZWI¥ZYWANIE PROBLEMÓW

• Nale¿y na 2-3 godziny uruchomiæ tryb ogrzewania w celu ca³kowitego wysuszenia urz¹dzenia. 
• Nale¿y wy³¹czyæ urz¹dzenie i wyj¹æ wtyczkê z gniazdka sieciowego.
• Nale¿y wyj¹æ baterie z pilota zdalnego sterowania.

JE¯ELI URZ¥DZENIE NIE BÊDZIE U¯YWANE PRZEZ D£U¯SZY CZAS

• Nale¿y sprawdziæ baterie w pilocie zdalnego sterowania.
• Nale¿y sprawdziæ, czy nic nie zas³ania wlotów i wylotów powietrza.
• Po 15 minutach pracy, normalnym stanem jest uzyskanie nastêpuj¹cej ró¿nicy temperatur pomiêdzy wlotem i wylotem powietrza:
 Ch³odzenie:  8°C
 Ogrzewanie:  14°C

OKRESOWA KONTROLA PO D£U¯SZYM
OKRESIE NIEU¯YTKOWANIA

Poni¿sze objawy nie oznaczaj¹ nieprawid³owego dzia³ania.

Objaw Œrodki zaradcze

Funkcja ogrzewania/ch³odzenia nie dzia³a
wydajnie. 

 � Nale¿y w³aœciwie zaprogramowaæ temperaturê. 
 � Nale¿y zamkn¹æ wszystkie okna i drzwi.
 � Nale¿y wymieniæ lub wyczyœciæ filtry.
 � Nale¿y usun¹æ wszelkie zanieczyszczenia z wlotów i wylotów powietrza.

Ha³as podczas pracy urz¹dzenia.  � Nale¿y sprawdziæ, czy urz¹dzenie nie zosta³o zainstalowane pochylone. 
 � Nale¿y w³aœciwie zamkn¹æ panel przedni.

Pilot zdalnego sterowania nie dzia³a.  � Nale¿y w³aœciwie zainstalowaæ baterie. 
 � Nale¿y wymieniæ zu¿yte baterie.

Urz¹dzenie nie dzia³a.  � Nale¿y sprawdziæ, czy przerywacz obwodu nie jest przepalony.
 � Nale¿y sprawdziæ, czy nie zosta³ zaprogramowany timer.

Przed wezwaniem serwisu nale¿y sprawdziæ poni¿sze symptomy. 
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DANE TECHNICZNE
Modu³ wewnêtrzny

Modu³ zewnêtrzny

Warunki testowe
1. Ch³odzenie: temp. wewn. suchej bañki: (°C) 27 Temp. zewn. suchej bañki: (°C) 35

Temp. wewn. wilgotnej bañki: (°C) 19 Temp. zewn. wilgotnej bañki: (°C) 24
    Ogrzewanie: temp. wewn. suchej bañki: (°C) 20 Temp. zewn. suchej bañki: (°C) 7 

Temp. wewn. wilgotnej bañki: (°C)15 (MAKS) Temp. zewn. wilgotnej bañki: (°C) 6
2. Standardowa d³ugoœæ orurowania: 7,5 m (³¹cznie z d³ugoœci¹ rurek modu³u wewnêtrznego).

Model

 CS-PW9GKE

         CU-PW9GKE

 CS-PW12GKE
          CU-PW12GKE

CH£ODZENIE OGRZEWANIE CH£ODZENIE OGRZEWANIE

Jednofazowe, 230 V, 50 Hz Jednofazowe, 230 V, 50 Hz

 Pobór mocy/Pobór pr¹du
[W] 825 785 1055 1050

[A] 3,90 3,70 5,00 4,90

  Czynnik ch³odz¹cy [kg]
R410A
0,80

R410A
0,98

 Wydajnoœæ ch³odzenia [kW] 2,65 3,40

Wydajnoœæ ogrzewania [kW] 2,85 3,80

Poziom ha³asu

JIS C 9612 [<70 dB(A)]

[dB(A)]

39 39 39 39

Warunki: odleg³oœæ 1 m
maksymalne ch³odzenie 48 49 49 50

 Przep³yw powietrza [m3/min] 10,3 10,3 9,0 9,2

Masa urz¹dzenia
[kg]

7,5 9,0

27 30

 Wymiary (wys. × szer. × g³êb.)
[mm]

250 × 770 × 205 280 × 799 × 183

530 × 650 × 230 540 × 780 × 289
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AUTO
HEAT
COOL

DRY

FAN
SPEED

AIR
SWING

Wybierz ¿¹dany tryb pracy.

AUTO HEAT
DRY COOL

W³¹cz urz¹dzenie.

Szczegó³owe informacje znajduj¹ siê na stronach 4~5.

Ustaw prêdkoœæ wentylatora.

SCHEMAT OBS£UGI

Dostosuj kierunek wyp³ywu
strumienia powietrza.

Zaprogramuj ¿¹dan¹
temperaturê.

F0611-01F565590

111

222

444

555

333

Wygl¹d i dane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powiadomienia. B³êdy w druku zastrze¿one. 

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


