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Ostrzeżenie: Ten klimatyzator zawiera palny czynnik chłodniczy R32.
Uwagi: Klimatyzator z czynnikiem chłodniczym R32, jeśli zostanie uszkodzony lub
niewłaściwie użytkowany, może spowodować poważne uszkodzenie ciała lub
otaczajcących przedmiotów.
* Przestrzeń do instalacji, użytkowania, naprawy i przechowywania tego klimatyzatora powinna być
większa niż 5m2.
* Nie można napełnić tego klimatyzatora więcej niż 1,7 kg czynnika chłodniczego.
* Nie należy stosować żadnych metod przyspieszania odszraniania lub czyszczenia zaszronionych
części, z wyjątkiem szczególnych zaleceń producenta.
* Nie przekłuwaj ani nie używaj otwartego ognia w pobliżu klimatyzatora i sprawdź, czy przewody
czynnika chłodniczego nie są uszkodzone.
* Klimatyzator powinien być przechowywany w pomieszczeniu bez trwałego otwartego źrodła ognia,
na przykład otwartego płomienia urządzenia gazowego, działającego grzejnika elektrycznego itd.
* Zauważ, że czynnik chłodniczy może nie mieć zapachu.
* Przechowywanie klimatyzatora powinno być w stanie zapobiec uszkodzeniom mechanicznym
spowodowanym przez wypadek.
* Konserwacja lub naprawa klimatyzatorów z czynnikiem R32 musi być przeprowadzona po kontroli
bezpieczenstwa, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
* Klimatyzator musi być zainstalowany z osłoną zaworu odcinającego.
* Przeczytaj uważnie instrukcję przed instalacją, używaniem i konserwacją.
SYMBOL

ADNOTACJA

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE

WYJAŚNIENIE
Ten symbol wskazuje, że w tym urządzeniu stosowany jest
palny czynnik chłodniczy. Jeśli urządzenie zostanie
rozszczelnione i wystawione na działanie zewnętrznego
źródła zapłonu, istnieje ryzyko pożaru (Tylko klimatyzatory z
oznaczeniami UL lub ETL-MARKING, UL60335-2-40)
Ten symbol wskazuje, że w tym urządzeniu stosowany jest
palny czynnik chłodniczy. Jeśli urządzenie zostanie
rozszczelnione i wystawione na działanie zewnętrznego
źródła zapłonu, istnieje ryzyko pożaru (Tylko klimatyzatory z
oznaczeniami CE-MARKING i CB-MARKING, IEC 60335-2-40
+A1:2016
Ten symbol wskazuje, że w tym urządzeniu stosowany jest
materiał o niskiej prędkości spalania (Tylko klimatyzatory z
oznaczeniem CB-MARKING, IEC 60335-2-40:2018)

UWAGA

Ten symbol pokazuje, że instrukcję obsługi należy
uważnie przeczytać.

UWAGA

Ten symbol oznacza, że personel serwisowy
powinien obsługiwać ten sprzęt zgodnie z instrukcją
montażu.

UWAGA

Ten symbol pokazuje, że informacje są dostępne w
instrukcji obsługi lub instrukcji montażu.
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ki ostroznosci
Nieprawidtowa instalacja lub obstuga przez nieprzestrzeganie tej
instruktji moze powodowac obrazenia lub uszkodzenie ciata,
przedmiotow itp.
Waznosc oznaczen jest klasyfikowana wedtug nast�pujcicych wskazan:

UWAGA

OSTRZEZENIE &

&

Ten symbol wskazuje na moi:liwose
obrai:en lub uszkodzenia wtasnosci.

Ten symbol wskazuje na moi:liwose
smierci lub powai:nych obrai:en.

OSTRZEZENIE

&

To urzqdzenie moi:e bye ui:ywane i obstugiwane przez dzieci w wieku od 8 lat
i powyi:ej oraz przez osoby o ograniczonych zdolnosciach fizycznych,
sensorycznych lub umystowych lub z brakiem doswiadczenia i wiedzy, jesli
zostaty one obj�te odpowiednim nadzorem osoby dorostej, kt6ra zapoznata si�
i zrozumiata instrukcj� ui:ytkowania urzqdzenia w bezpieczny spos6b
i rozumie zagroienia z tym zwiqzane.
Dzieci nie powinny bawie si� urzqdzeniem.
Czyszczenie i konserwacja nie mogq bye dokonywane przez dzieci bez
nadzoru.
(Tylko dla urzqdzen AC z oznaczeniem CE)
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Informacje dla uzytkow
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�-----Warunki, gdy urzqdzenie nie

moie normalnie dziatac-----�

* W zakresie temperatur podanym w poniiszej tabeli, klimatyzator moie
przestac dziatac i mogq pojawic si� inne anomalie.
Na zewnqtrz

Chtodzenie

Wewnqtrz
Na zewm:itrz

Grzanie

Wewnqtrz

>43 °C(stosuje sie: do Tl)
>52 ° C(stosuje sie: do T3)
<18° C
>24° C
<-20OC

>27° C

* Gdy temperatura jest zbyt wysoka, klimatyzator maze uruchomic automatyczne urzqdzenie
zabezpieczajqce, aby klimatyzator m6gl zostac bezpiecznie wylqczony.
* Gdy temperatura jest zbyt niska, wymiennik ciepta klimatyzatora maze zamarznqc, powodujqc
kapanie wody lub inne nieprawidlowe dzialanie.

* Przy dlugotrwalym chlodzeniu lub osuszaniu przy wilgotnosci wzgl�dnej powyzej 80%
*

(gdy drzwi i okna sq otwarte), w pobliiu wylotu powietrza mogq wyst!lpowac skropliny lub
woda maze kapac.
Tl i T3 odnoszq si!l do normy ISO 5151.

Uwagi dotyczqce grzania

* Wentylator jednostki wewne:trznej nie uruchomi sie: natychmiast po

uruchomieniu ogrzewania, aby uniknqc wydmuchu chtodnego powietrza.
* Gdy na zewnqtrz jest zimno i mokro, jednostka zewne:trzna moie sie: szronic
na wymienniku ciepta, gdy zwie:kszy sie: moc grzewcza. Naste:pnie klimatyzator
uruchomi funkcje: odszraniania.
* Podczas odszraniania klimatyzator przestaje grzac przez okoto 5-12 minut.
* Podczas odszraniania para moie wydobywac sie: z jednostki zewne:trznej.
To nie jest usterka, ale wynik szybkiego odszraniania.
* Grzanie zostanie wznowione po zakoriczeniu procesu odszraniania.

....

Uwagi dotyczqce wytqczania

* Gdy klimatyzator jest wytqczony, gt6wny sterownik automatycznie zdecyduje,
czy przerwac natychmiast prac�, czy po uruchomieniu na kilkadziesi9t sekund
z niisz21 cz�stotliwosci21 i niisz21 pr�dkosci21 powietrza.
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• Wspornik montazowy jednostki zewne:trznej powinien bye zamocowany za pomocij kotwy
rozporowej.
• Zapewnij bezpiecznij instalacje: niezaleznie od rodzaju sciany, na kt6rej jest zainstalowany,
aby zapobiec ewentualnemu upadkowi, kt6ry m6glby zranic ludzi.

Wymagania bezpieczenstwa elektrycznego
• Należy używać obwodu dedykowanego do zasilania klimatyzatora, a przekrój przewodu zasilającego musi
spełniać wymagania krajowe.
• Gdy maksymalny prąd klimatyzatora jest ≥ 16A, należy zastosować wyłącznik nadprądowy, wyłącznik
różnicowo-prądowy. Zastosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego nie zwalnia z konieczności
zabezpieczenia za pomocą odpowiedniego bezpiecznika.
• Zakres roboczy pracy klimatyzatora wynosi 90% -110% lokalnego napięcia znamionowego. Ale uwaga, bo
niewłaściwe zasilanie to ryzyko porażenia prądem lub pożaru. Jesli występuje w sieci duża niestabilność
napięcia, proponujemy zastosowanie regulatora napięcia.
• Minimalny odstęp między klimatyzatorem a materiałami palnymi powinien wynosić 1,5m.
• Przewód połączeniowy łączy jednostki wewnętrzne i zewnętrzne. Najpierw należy wybrać odpowiedni
rozmiar przewodu przed przygotowaniem go do podłączenia.
• Przewód zasilający urządzeń przeznaczonych do użytku zewnętrznego powinien mieć długość od 1,5 do 3
m i być przewodem „BARDZO INTNSTYWNE UŻYTKOWANIE” lub „INTENSYWNE UŻYTKOWANIE”. (Dotyczy
tylko dla klimatyzatorów z oznaczeniem UL lub ETL-MARKING, UL60335-2-40)
Typy przewodów: zewnętrzny przewód zasilający: H07RN-F lub HOSRN-F;
przewód połączeniowy, komunikacji H07RN-F lub H05RN-F;
(Dotyczy klimatyzatorów z oznaczeniami CE-MARKING & CB-MARKING, IEC 60335-2-40+A1:2016)
• Minimalny przekrój przewodu zasilającego i przewodu połączeniowego.

Znamionowy prqd
urzqdzenia(A)

Nominalny przekr6j
poprzeczny(mm2 )

0.75
1
1.5
2.5

>3 I..;; 6
>6 I <10
>101<16
>16 I <25
>25 I ,;:;32
>32 I .;:;40

4

6

• Wymagany przekrój przewodu zasilającego, przewodu komunikacyjnego, bezpiecznika, wyłącznika
nadprądowego jest określony przez maksymalny prąd urządzenia. Maksymalny prąd jest podany na tabliczce
znamionowej umieszczonej na bocznym panelu urządzenia. Zapoznaj się z tabliczką znamionową, aby wybrać
odpowiedni przewód, bezpiecznik lub wyłącznik nadprądowy.
• Uwaga: Liczba żył przewodu odnosi się do szczegółowego schematu elektrycznego przyklejonego do
obudowy zakupionego urządzenia
• Rozłącznik zasilania musi być podłączony do stałego zasilania, zgodnie z przyjętymi normami.
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Montaz jednostki zewn
Powyżej 50cm

Rysunek wymiarowy instalacji jednostki zewnętrznej

Odległość od przeszkody

w

Po

m

0c

j1

e
yż

Wlot powietrza

Odległość od przeszkody
Powyżej 50cm

Powyżej 30cm

Odległość od przeszkody

ej

yż

w
Po

m

0c
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Rozstaw montażowy śrub
jednostki zewnętrznej

Wylot powietrza

Lewa stopa montażowa

Wlot
powietrza

Rozmiar obudowy jednostki
W1(W2)*H*D)(mm)

Prawa stopa montażowa

Wylot powietrza

A (mm)

B (mm)

665(710)x420x280

430

280

660(710)x500x240

500

260

730(780)x545x285

540

280

709(761)x536x280

480

283

750(804)x550x285

480

283

800(860)x545x315

545

315

785(845)x555x300

546

316

825(880)x655x310

540

335

900(950)x700x360

632

352

970(1044)x805x395

675

410

940(1010)x1320x370

625

364

940(1008)x1366x401

610

388

650(703)x455x233

480

253

Montaż rur przyłączeniowych
Podłącz jednostkę zewnętrzną za pomocą rury łączącej:
Celuj w otwór kontrujący rury łączącej przy zaworze odcinającym
i dokręć ją za pomocą klucza dynamometrycznego.
* Podczas przedłużania rurociągów należy dodać dodatkową ilość
czynnika chłodniczego, aby nie pogorszyć działania i wydajności
klimatyzatora.

Długość rur
< 3M

Ilość dodawanego czynnika chłodniczego
CC≤ 12000 Btu

odjąć 20g/m

≤ 1kg

CC≥ 18000 Btu

odjąć 40g/m

≤ 2kg

CC≤ 12000 Btu

dodać 16g/m

≤ 1kg

CC≥ 18000 Btu

dodać 24g/m

≤ 2kg

Nie potrzebne

3 - 5M
5 - 15M

Ilość czynnika
chłodniczego dla
urządzenia

Uwaga: 1. Ta tabela służy wyłącznie jako odniesienie.
2. Złączek nie można ponownie wykorzystać, chyba że po ponownym rozlutowaniu rury.
3. Po zamontowaniu sprawdź osłonę zaworu odcinającego, czy jest skutecznie zamocowana.
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Montaz ·ednostki zewn
Wykonywanie pr6zni

*

W celu uzyskania prozni w instalacji chlodniczej czynnika R32 nalezy zastosowac
wylc1cznie pomp11 prozniowc1 przeznaczonc1 do czynnika chlodniczego R32.
Przed rozpocze:ciem pracy z klimatyzatorem nalei:y zdjqc
pokrywe: zaworu odcinajqcego (zawory gazowe i cieczowe)
manometr
wysokiego
i pamie:taj o jej p6:zniejszym dokre:ceniu.
manometr
niskiego
ciSOienia

1. Aby zapobiec wyciekom czynnika, dokr� wszystkie
pokr,:tlo LO
nakre:tki polqczen kielichowych wszystkich rur.
2. Podlqcz zaw6r odcinajqcy, wqi serwisowy,
wc1Z serwisowy
belke: manometr6w i pompe: pr6:i:niowq.
3. Calkowicie otw6rz pokre:Uo Lo belki manometru
i uzyskaj podcisnienie przez co najmniej 15 minut.
Sprawdz, czy na manometrze wartosc podcisnienia
w instalacji wynosi -0,1 MPa (-76 cmHg).
4. Po zakonczeniu uzyskiwania podcisnienia calkowicie
otw6rz zawory odcinajqce na rurze gazowej
i cieczowej za pomoeq klucza szesciokqtnego.
5. Sprawdz, czy polqczenia wewne:trzne i zewne:trzne zaw6r odcina.)4cy zaWOr oddna�cy
(zawor cieczowy) (zaw6r gazowy)
5q wolne od wyciek6w czynnika chlodniczego.

Zewn�trzny odptyw skroplin (tylko typ pompy ciepta)
Gdy urz9dzenie pracuje w trybie grzania, skrapla sie: woda
i woda z procesu odszraniania maze bye niezawodnie
odprowadzana przez instalacje: odplywu skroplin.
Montaz:
Zainstaluj kolanko spustu zewne:trznego w otworze 025mm
na plycie podstawy i polqczy Wqi spustowy z kolankiem,
aby skropliny wytworzone w jednostce zewne:trznej mogly
zostac odprowadzone we wlqsciwe miejsce.
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cl�nienia

belka manometr6
pokr�tlo HI

Urzi)dzenia zawieraji} fluorowane gazy cieplarniane
R32 (HFC-32) o GWP r6wnym 675.
Zestawienie ilosci czynnlka ch/odniczego w urz<jdzeniach zewn�trznych serii(RAC):
Model

Wskaznlkl ekologlczne

Czynnlk
chlodnlczy

GWP

ODP

llos6 czynnlka chlodnlczego

AUX-09F2H/O

R32(HFC-32)

675

0

0,56kg

0,38 ton eq CO2

AUX-12F2H/O

R32(HFC-32)

675

0

0,56kg

0,38 ton eq co,

AUX-18F2H/O

R32(HFC-32)

675

0

0,80kg

0,54 ton eq CO2

AUX-24F2H/O

R32(HFC-32)

675

0

1,30kg

0,88 ton eq CO2

*Remote controller instructions
Users can scan the following QR code
to obtain instructions

B
"""

YKR-L201E
NOTE:
*The model of the remote
control is show on the back.

*WIFI instructions

Users can scan the following QR code
to obtain Wifi operation instructions.

Wytctczny importer:
WJENKRA Sp. z o.o.
(D WWW,wienkra,pl
Biura handlowe·
9 31-539 Krak6w. ul, Kotlarska 34

For Android

1.This QR code
is the instruction
for using WIFI

For 10S

2.Download the
WIFI app through
this QR code

Note: Some models do not
have this function, please
subject to the actual purchase.

9' 30-347 KrakOw. UI. Rzemldlnicza 20g

\., +48 12 426 55 00. fax 12 422 55 02

\., +-18 501 701 611

IQI wienkra@wienk111.pl

SI wienkra@wienkra.pl

f

50-541 Wrodaw,AI.Armil Krajowej 61

9 05-090 Janki, ul. Sokok>wska 15

'- <46 5()278419'1

'- "'48 509 l56 300

g wienkra-wro@wienkra.pl

al wienkra-waw@wienkra.pl

AUX

Producent:

AUX AIR CONDffiONER CO., LTD.

No.1166 North Mfngguang Road, Jiangshan, Ningbo, Zhejiang, P.R.China

B006363
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