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BEZPIECZEŃSTWO 
 Urządzenie powinno być użytkowane ściśle według wskazówek zamieszczonych w niniejszej 

instrukcji obsługi. Pomimo dołożenia wszelkich starań, aby informacje zawarte w instrukcji 
obsługi obejmowały możliwie najszerszą gamę okoliczności, należy pamiętać o 
zdroworozsądkowym podejściu do obsługi niniejszego urządzenia, podobnie jak w 
przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych. 
 Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do regulowania temperatury powietrza w 

pomieszczeniach mieszkalnych i nie może być używane do innych celów.  
 Wszelkie modyfikacje lub zmiany właściwości urządzenia są niebezpieczne. 
 Urządzenie należy zainstalować zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie sprzętu i 

instalacji elektrycznych. 
 Jeżeli urządzenie wymaga naprawy, skontaktuj się z serwisem autoryzowanym przez 

producenta. Naprawy przeprowadzane przez nieautoryzowany serwis mogą stwarzać 
zagrożenie. 
 Niniejsze urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez osoby dorosłe. 
 Nie pozwól, aby urządzenie było obsługiwane przez osoby (w tym dzieci) upośledzone 

psychicznie, fizycznie lub sensorycznie lub osoby dysponujące niewystarczającą wiedzą 
bądź doświadczeniem, chyba że działania takich osób są nadzorowane przez osobę 
odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się 
urządzeniem. 
 Urządzenie należy podłączyć do odpowiedniej instalacji uziemiającej. Zleć kontrolę obwodu 

elektrycznego elektrykowi posiadającemu odpowiednie uprawnienia. 
 Nie używaj przewodów przedłużających. 
 Przed czyszczeniem urządzenia odłącz je od gniazda zasilającego. 
 Nie odłączaj urządzenia, ciągnąc za przewód zasilający. 
 Nie instaluj urządzenia w pomieszczeniach, w których obecny jest gaz, oleje lub siarka. Nie 

instaluj w pobliżu źródeł ciepła. 
 Ustaw urządzenie w odległości nie mniejszej niż 50 cm od substancji palnych (alkohol itp.) 

lub zbiorników pod ciśnieniem (np.: puszek z aerozolami). 
 Nie umieszczaj na urządzeniu ciężkich lub gorących przedmiotów. 
 Przynajmniej raz w tygodniu czyść filtr powietrza. 
 Unikaj używania urządzeń grzewczych w pobliżu klimatyzatora. 
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 Transportuj urządzenie w pozycji pionowej lub ułożone na boku. Przed przemieszczeniem 
urządzenia całkowicie opróżnij z wody obwód wewnętrzny. Po przemieszczeniu urządzenia 
odczekaj przynajmniej 1 godzinę przed jego ponownym uruchomieniem. 
 Odstawiając urządzenie, nie zakrywaj go foliowymi workami. 
 Użyte materiały opakowaniowe nadają się do recyklingu. Zalecamy utylizację opakowania 

zgodnie z przepisami w zakresie selektywnej zbiórki odpadów. 
 Gdy żywotność urządzenia dobiegnie końca, dostarcz urządzenie do specjalistycznego 

punktu odbioru elektrośmieci. 
 Gdy przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, jego wymianę przeprowadzić może jedynie 

producent lub autoryzowany serwis – pozwoli to ograniczyć ryzyko związane z naprawą. 
 

Istotna informacja dotycząca prawidłowej utylizacji produktu, zgodnie z dyrektywą 
2002/96/WE. 

 

Gdy żywotność urządzenia dobiegnie końca, nie należy utylizować 
produktu wraz z odpadami komunalnymi. Urządzenie należy oddać do 
specjalistycznego punktu odbioru odpadów segregowanych lub punktu 
handlowego świadczącego taką usługę. Selektywna utylizacja urządzenia 
AGD pozwala uniknąć negatywnego wpływu nieprawidłowej utylizacji na 
środowisko i zdrowie człowieka oraz pozwala na odzyskanie surowców, co 
przekłada się na oszczędność energii i zasobów naturalnych. O 
konieczności selektywnej utylizacji sprzętu AGD przypomina symbol 
przekreślonego kosza na śmieci, umieszczony na urządzeniu. 

 
PODŁĄCZANIE ZASILANIA 
Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sprawdź, czy: 
 źródło zasilania jest zgodne ze specyfikacją widoczną na tabliczce znamionowej, 

umieszczonej z tyłu urządzenia; 
 gniazdo zasilające i obwód elektryczny są zgodne z wymaganiami urządzenia; 
 gniazdko zasilające jest odpowiednie do wtyczki. Jeżeli wtyczka jest nieodpowiednia, należy 

ją wymienić; 
 gniazdo zasilające jest odpowiednio uziemione. Zignorowanie powyższych zaleceń zwalnia 

producenta z wszelkiej odpowiedzialności. 
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OPIS 
1. Kratka wylotu powietrza 
2. Panel sterowania 
3. Kółka 
4. Kratka wlotowa 
5. Odbiornik pilota 
6. Filtr 
7. Rączki 
8. Osłona węża odprowadzającego powietrze 
9. Uchwyt wtyczki 
10. Spust kondensatu 
11. Przewód zasilający 
 

12. Haczyki 
13. Środkowy spust kondensatu 
14. Wąż odprowadzający powietrze 
15. Wylot węża 
16. Złącze węża 
17. Wstawka okienna 
18. Pilot zdalnego sterowania 
19. Podkładki blokujące kółka * 
20. Taca spustowa * 
21. Wężyk spustowy * 
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PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA 
Wydalanie gorącego powietrza 
Urządzenie należy umieścić w pobliżu okna lub innego otworu, aby możliwe było wydalenie 
zużytego, ciepłego powietrza na zewnątrz. 
Umieść urządzenie na równej posadzce i upewnij się, że wokół urządzenia jest przynajmniej 
30 cm wolnej przestrzeni, a w pobliżu znajduje się oddzielny obwód zasilający z pojedynczym 
gniazdem. 
1. Rozprostuj wąż z dowolnej strony (rys. 1) i przykręć do niego wylot węża (rys. 2). 
2. Rozciągnij wąż z drugiej strony i przykręć złącze węża (rys. 3). 
3. Zamontuj złącze węża w urządzeniu (rys. 4). 
4. Przymocuj wylot węża do przesuwnej wstawki okiennej i uszczelnij. (rys. 5 i 6) 

Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3 

   

Rozciąganie końcówek węża   
 

Rys. 4  

 

Wąż można rozciągnąć, aby zmienić jego długość, 
należy jednak pamiętać, aby wąż był zawsze jak 
najkrótszy. Upewnij się również, czy wąż nie jest 
załamany lub zapadnięty. (rys. 7). 
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Rys. 5 
Okno pionowe 

 

Rozsuń lub przytnij wstawkę, aby dopasować ją do okna. 
 
Rys. 6 

 
 
Okno 
poziome 

 

Rozsuń lub przytnij wstawkę, aby dopasować ją do okna. 
 
Rys. 7 
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OPIS PANELU STEROWANIA 

 

1. Przycisk trybów 3. Przycisk zmniejszania 5. Przycisk szybkości wentylatora 
2. Przycisk zmiany kierunku 4. Przycisk zwiększania 6. Przycisk włączania/wyłączania 
 

 

A. Ikonka chłodzenia G. Ikonka dużej szybkości 
B. Ikonka osuszania H. Ikonka średniej szybkości 
C. Ikonka trybu wentylatora L. Ikonka małej szybkości 
D. Ikonka ogrzewania * M. Oznaczenie jednostki temperatury 
E. Ikonka timera N. Wyświetlacz temperatury/czasu 
F. Ikonka zmiany kierunku  

„*” oznacza funkcję dostępną wyłącznie w modelu z pompą ciepła. 

2

3 4

5

6

A

B
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D E F
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OBSŁUGA ZA POMOCĄ PANELU STEROWANIA 
Panel sterowania umożliwia zarządzanie głównymi funkcjami urządzenia. Aby w pełni 
wykorzystać potencjał urządzenia, należy skorzystać z pilota zdalnego sterowania. 
WŁĄCZANIE URZĄDZENIA 

 

 Podłącz urządzenie do gniazda zasilającego. 
Na wyświetlaczu zostaną wyświetlone dwie kreski, co oznacza uruchomienie urządzenia w 
trybie czuwania. 
 Przytrzymaj przycisk  – do momentu włączenia się urządzenia. Wyświetlona zostanie 

funkcja aktywna przed wyłączeniem urządzenia. 
 
 Nigdy nie wyłączaj klimatyzatora, odłączając jego przewód zasilający od gniazda sieciowego. 

Należy zawsze nacisnąć przycisk , a następnie odczekać klika minut i odłączyć przewód 
zasilający. Powyższa procedura umożliwia przeprowadzenie diagnostyki urządzenia. 

 

 TRYB COOL (CHŁODZENIA) 

 
Idealny, gdy jest gorąco i duszno, gdy konieczne jest schłodzenie i obniżenie wilgotności 
pomieszczenia. 
Procedura uruchamiania: 
 Kilkakrotnie naciśnij przycisk „ ” – do momentu wyświetlenia ikonki „ ”. 
 Wybierz temperaturę docelową, naciskając przycisk „ ” lub „ ” – do momentu 

wyświetlenia żądanej wartości. 
 Naciskając przycisk „ ”, wybierz szybkość wentylatora. 
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Dostępne są trzy szybkości: 

 Mała szybkość: cicha praca 
  

 Średnia szybkość: niższy poziom hałasu przy dostatecznej sile nadmuchu 
  

 Szybkość maksymalna: możliwie najszybsze osiągnięcie docelowej 
temperatury 

 
Latem temperatura w pomieszczeniach powinna mieć wartość w granicach od 24°C do 27°C. 
Nie zalecamy ustawiania temperatury dużo niższej niż temperatura na zewnątrz. 
 

 TRYB DRY (OSUSZANIA) 

 
Idealny do obniżania wilgotności w pomieszczeniach (wiosną i jesienią, wilgotne 
pomieszczenia, pora deszczowa itp.). 
Korzystanie z urządzenia w trybie osuszania wymaga instalacji urządzenia w sposób opisany 
dla trybu chłodzenia: wąż wylotowy powinien być zainstalowany, aby możliwe było wydalenie 
wilgoci poza pomieszczenie. 
Procedura uruchamiania: 
 Kilkakrotnie naciśnij przycisk „ ” – do momentu wyświetlenia ikonki „ ”. 
W tym trybie szybkość wentylatora ustawiana jest automatycznie i nie można jej zmienić ręcznie. 
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 TRYB FAN (WENTYLATORA) 

 
W tym trybie montaż węża wylotowego nie jest konieczny. 
Procedura uruchamiania: 
 Kilkakrotnie naciśnij przycisk „ ” – do momentu wyświetlenia ikonki „ ”. 

Za pomocą przycisku FAN (wentylator) wybierz właściwą siłę nadmuchu. 
Dostępne są trzy szybkości: 

 

 Szybkość maksymalna: maksymalna siła nadmuchu 

  

 Średnia szybkość: niższy poziom hałasu przy dostatecznej sile nadmuchu 

  

 Mała szybkość: cicha praca 
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 TRYB HEAT (OGRZEWANIA) * 

 
 Kilkakrotnie naciśnij przycisk „ ” – do momentu wyświetlenia ikonki „ ”. 
 Wybierz temperaturę docelową (13-27°C), naciskając przycisk „ ” lub „ ” – do momentu 

wyświetlenia pożądanej wartości. 
 W trybie ogrzewania prędkość wentylatora wybierana jest automatycznie przez urządzenie. 
 Woda usuwana z powietrza zbiera się w zbiorniku. 
 Gdy zbiornik zapełni się, urządzenie przerywa pracę, a na wyświetlaczu pojawia się 

komunikat „ ” (zapełnienie zbiornika). Wyjmij korek spustowy i opróżnij zbiornik (patrz 
rozdział „Opróżnianie w trakcie pracy”). Wylej wodę ze zbiornika. Po wylaniu wody zatkaj 
otwór spustowy korkiem. 
 Po opróżnieniu zbiornika urządzenie uruchomi się ponownie. 
 

Uwaga!  Podczas pracy w bardzo zimnych pomieszczeniach urządzenie przeprowadzi 
automatyczne odmrażanie, chwilowo przerywając standardową pracę. Na 
wyświetlaczu pojawi się wskazanie „ ”. W czasie odmrażania dźwięk 
generowany przez urządzenie może być inny niż zazwyczaj. 

 W zależności od okoliczności ciepłe powietrze może zacząć się wydobywać z 
urządzenia po kilku minutach. 

 W tym trybie wentylator może być uruchamiany na chwilę, nawet po 
osiągnięciu ustawionej temperatury. 
„*” oznacza funkcję dostępną wyłącznie w modelu z pompą ciepła. 
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 Funkcja Swing (zmiany kierunku) 

 
Funkcja umożliwiająca wybór dostarczania powietrza w lewo/w prawo. 
Ustawienie funkcji: 
 Korzystając z powyższych wskazówek wybierz tryb pracy (Cool [chłodzenie]/Dry 

[osuszanie]/Fan [wentylator]/Heat [nagrzewanie]). 
 Naciśnij przycisk „ ”; urządzenie będzie działać w poprzednio wybranym trybie, 

wyświetlona zostanie ikonka „ ”. 
 Ponownie naciśnij przycisk „ ”, ikonka zniknie, a funkcja zmiany kierunku zostanie wyłączona. 
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PILOT ZDALNEGO STEROWANIA 
WYŚWIETLACZ PILOTA 

 
 

 Ikonka trybu SMART   
Ikonka MAŁEJ SZYBKOŚCI 
WENTYLATORA 

 Ikonka CHŁODZENIA   
Ikonka ŚREDNIEJ SZYBKOŚCI 
WENTYLATORA 

 
Ikonka TRYBU „TYLKO 
WENTYLATOR” 

  
Ikonka DUŻEJ SZYBKOŚCI 
WENTYLATORA 

 Ikonka OSUSZANIA   Ikonka BATERII 

 Ikonka SLEEP   Ikonka WŁĄCZENIA TIMEREM 

 Ikonka ODBIORU SYGNAŁU   Ikonka WYŁĄCZENIA TIMEREM 

    Ikonka ZEGARA 

 
 Aby pilot działał poprawnie, pilot i urządzenie muszą znajdować się w jednej linii – bez 

przeszkód (odbiornik znajduje się na przednim panelu pod otworami nawiewowymi). 
Zdalne sterowanie nie będzie możliwe, jeżeli pilot nie znajduje się w jednej linii z 
urządzeniem, lub gdy pomiędzy pilotem a odbiornikiem znajdują się przeszkody. 
 Każda zdalna zmiana funkcji sygnalizowana jest wydawanym przez urządzenie dźwiękiem, 

który oznacza wykrycie komendy pilota przez odbiornik urządzenia. 
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 Jeżeli pilot nie znajduje się w jednej linii z odbiornikiem, po naciśnięciu przycisku pilota 
odpowiednio zmieni się ekran wyświetlacza pilota, lecz nie wpłynie to na zmianę ustawień 
urządzenia. 

 
WYMIANA BATERII 
1. Zsuń pokrywę baterii. 
2. W komorze baterii umieść dwie baterie AAA 1,5 V, zwracając uwagę na ich polaryzację. 

Zalecamy stosowanie baterii alkalicznych. 
3. Załóż pokrywę baterii. 
4. Gdy poziom energii baterii spadnie do niewielkiej wartości, na wyświetlaczu pilota pojawi 

się ikona niskiego stanu baterii. Wymień obie baterie na nowe baterie alkaliczne. 
 
USTAWIENIA PRZEŁĄCZNIKA 
Przed założeniem pokrywy komory baterii upewnij się, że przełącznik DIP jest właściwie 
ustawiony – zgodnie z poniższym opisem. 

 
USTAWIENIE STANDARDOWE 
Na pilocie temperatura wyświetlana będzie w stopniach Celsjusza. 

 
USTAWIENIE DLA STOPNI FAHRENHEITA 
Na ekranie pilota temperatura wyświetlana będzie w stopniach Fahrenheita. 

 
UWAGA! Nie wybieraj innych ustawień przełączników. Spowoduje to wyświetlanie trybów 
ogrzewania nieobsługiwanych przez niniejszy klimatyzator. 
UWAGA! Zmianę ustawienia przełączników należy przeprowadzić przed włożeniem baterii. 
DOMYŚLNĄ jednostką temperatury dla wyświetlacza na urządzeniu są stopnie Celsjusza. 
 
OBSŁUGA ZA POMOCĄ PILOTA 

 PRZYCISK ON/OFF 

1. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. 
2. Po włączeniu zasilania urządzenie rozpocznie pracę w ostatnio używanym trybie. 
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 PRZYCISK CLOCK 

 
1. Aby ustawić aktualny czas, naciśnij przycisk CLOCK. 
2. Wyświetlana godzina zacznie migać; ustaw zegar za pomocą przycisków W GÓRĘ/W DÓŁ. 
3. Każde naciśnięcie przycisku W GÓRĘ lub W DÓŁ spowoduje zwiększenie/zmniejszenie 

wartości wyświetlanych minut (o 1 jednostkę). Po ustawieniu aktualnego czasu naciśnij 
przycisk CLOCK, aby zapisać ustawienie czasu. 

 

 FUNKCJA SLEEP 

 

Funkcja umożliwia utrzymanie optymalnej temperatury i wilgotności w pomieszczeniu, przy 
zapewnieniu cichej pracy. Urządzenie pracuje zgodnie z zaprogramowanym algorytmem 
zmiany temperatury po upłynięciu ustawionego czasu. Urządzenie zostanie wyłączone po 
8 godzinach i przejdzie w tryb czuwania. 
W tym trybie szybkość wentylatora nie podlega regulacji – jest ustawiona na minimalną 
wartość. 
USTAWIENIA 
1. Wybierz żądany tryb pracy – Cool/Dry (chłodzenie/osuszanie) lub SMART. 
2. Naciśnij przycisk SLEEP, na urządzeniu i pilocie wyświetlona zostanie ikona trybu nocnego, 

co oznacza uruchomienie funkcji SLEEP. 
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3. Gdy funkcja SLEEP działa z trybem COOL (chłodzenie), przez dwie pierwsze godziny po 
każdej godzinie ustawiona temperatura podwyższana jest o 1°C, później urządzenie nie 
zmienia temperatury i działa w stabilnym trybie (ustawiona temperatura + 2°C) przez 
pozostałe 6 godzin, po czym jest wyłączane. 

4. W trybie osuszania co godzinę, przez dwie pierwsze godziny, stopniowo zmniejszana jest 
skala osuszania, przez pozostałe 6 godzin urządzenie pracuje utrzymując zredukowany 
poziom osuszania, po czym urządzenie przechodzi w tryb czuwania. 

 

 FUNKCJA TIMERA 

 
Funkcja timera umożliwia ustawienie czasu włączenia i wyłączenia urządzenia. 
Funkcję można skonfigurować za pomocą pilota. 
 
WŁĄCZENIE TIMEREM 
Umożliwia włączenie urządzenia po upłynięciu określonego czasu. 
Konfiguracja czasu włączenia: 
1. Włącz urządzenie za pomocą pilota i wybierz tryb, w którym chcesz uruchomić urządzenie 

po upłynięciu wybranego czasu. Na przykład: tryb Cooling (chłodzenie), 25°C, duża 
prędkość wentylatora. 

2. Naciśnij przycisk ON/OFF na pilocie, aby przełączyć urządzenie w tryb czuwania. 
3. Naciśnij przycisk TIMER; na pilocie wyświetlona zostanie ikona zegara z oznaczeniem ON 

(ZAŁ). 
4. Jednokrotnie naciśnij przycisk TIMER – obok ikonki zegara i oznaczenia ON (ZAŁ) zostaną 

wyświetlone migające cyfry zegara. 
5. Za pomocą przycisków W GÓRĘ/W DÓŁ ustaw czas po jakim chcesz włączyć urządzenie. 
6. Po ustawieniu odstępu czasowego ponownie naciśnij przycisk TIMER, aby zapisać odstęp 

czasowy w pamięci. 
7. Urządzenie zostanie uruchomione w wybranym trybie po upłynięciu ustawionego czasu. 
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8. Aby anulować funkcję timera, naciśnij przycisk TIMER. 
WYŁĄCZENIE TIMEREM 
Dzięki tej funkcji można wyłączyć urządzenie po upłynięciu określonego czasu. 
Konfiguracja czasu wyłączenia: 
1. Jeśli urządzenie nie jest włączone, włącz je i jednokrotnie naciśnij przycisk TIMER. 

Pilot wyświetli ikonkę zegara z oznaczeniem OFF (WYŁ). 
1. Jednokrotnie naciśnij przycisk TIMER – obok ikonki zegara i oznaczenia ON (ZAŁ) zostaną 

wyświetlone migające cyfry zegara. 
2. Za pomocą przycisków W GÓRĘ/W DÓŁ ustaw czas po jakim chcesz wyłączyć urządzenie. 
3. Po ustawieniu czasu ponownie naciśnij przycisk TIMER, aby zapisać odstęp czasowy w 

pamięci. 
4. Urządzenie zostanie wyłączone po określonym czasie i przejdzie w tryb czuwania. 
5. Aby anulować funkcję timera, naciśnij przycisk TIMER. 
UWAGA! W obu trybach timera czas można zmieniać w kroku co 30 minut. W razie awarii 
zasilania, należy ponownie zaprogramować timer. Po ustawieniu czasu naciśnij przycisk 
CLOCK, aby przełączyć wyświetlacz na wyświetlanie aktualnego czasu. 
 
SPUSZCZANIE WODY 

 
Niniejszy produkt posiada automatyczny system odparowujący. Skroplona woda jest 
wykorzystywana do chłodzenia skraplacza. W ten sposób nie tylko poprawiona jest wydajność 
chłodnicza, ale również oszczędzamy energię. 
W trybie Cool lub Fan (chłodzenie lub wentylator) spuszczanie wody nie jest konieczne. 
Urządzenie zostało wyposażone w zabezpieczenie zapobiegające przepełnieniu zbiornika. 
Jeżeli podczas pracy w trybie osuszania dojdzie do przekroczenia alarmowego poziomu 
zapełnienia zbiornika, urządzenie przerwie pracę, a na panelu sterowania pojawi się komunikat 
błędu: Ft. Oznacza on zapełnienie zbiornika na wodę. Aby uruchomić sprężarkę lub 
wentylator, należy opróżnić zbiornik z wodą. 
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DIAGNOSTYKA AUTOMATYCZNA 
Program automatycznej diagnostyki umożliwia automatyczne rozpoznawanie szeregu 
problemów. 
Na ekranie urządzenia wyświetlane są komunikaty błędów. 

WYŚWIETLANY KOMUNIKAT DZIAŁANIE ZARADCZE 

 

NISKA TEMPERATURA  
(zapobieganie zamarzaniu) 

Urządzenie posiada zabezpieczenie przed 
nadmiernym oblodzeniem. 

Po zakończeniu procedury odmrażania urządzenie 
automatycznie wznowi pracę. 

  

 

AWARIA CZUJNIKA  
(uszkodzenie czujnika) 

Jeżeli wyświetlony został niniejszy komunikat, 
skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym 
serwisem. 

  

 

ZAPEŁNIENIE ZBIORNIKA  
(zbiornik jest pełen) 

Opróżnij zbiornik wewnętrzny, korzystając ze 
wskazówek zamieszczonych w rozdziale „Konserwacja 
po zakończeniu sezonu”. 
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POPRAWNA OBSŁUGA – WSKAZÓWKI 
Aby wykorzystać wszystkie możliwości klimatyzatora, zastosuj się do poniższych zaleceń: 
 Zamknij okna i drzwi w klimatyzowanym pomieszczeniu (rys. 22). Jeżeli klimatyzator 

zainstalowany jest na stałe, pozostaw uchylone drzwi (na około 1 cm), aby zapewnić 
odpowiednią wentylację. 
 Chroń pomieszczenie przed bezpośrednim nasłonecznieniem, przysłaniając okna zasłonami 

i/lub roletami – dzięki temu urządzenie będzie bardziej ekonomiczne (rys. 23). 
 Nie umieszczaj na klimatyzatorze żadnych przedmiotów. 
 Nie zasłaniaj wlotu i wylotu powietrza (rys. 24). Nie zasłaniaj kratek. 
 Upewnij się, że w pomieszczeniu nie działają żadne źródła ciepła. 
 Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach o bardzo wysokiej wilgotności (na przykład w pralni). 
 Nie używaj urządzenia na zewnątrz. 
 Upewnij się, że klimatyzator stoi na równej powierzchni. W razie potrzeby zablokuj przednie 

kółka podkładkami. 

   

zamknij drzwi i okna zasłoń okna nie przykrywaj urządzenia 
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SPOSÓB SPUSZCZANIA WODY 
Niniejszy klimatyzator został wyposażony w najnowocześniejszą technologię odparowywania 
wody, co oznacza, że zbiornik praktycznie nigdy się nie zapełnia, dzięki czemu opróżnianie 
zbiornika przeprowadzane jest w zasadzie tylko po zakończeniu sezonu (patrz KONSERWACJA 
PRZED ROZPOCZĘCIEM I PO ZAKOŃCZENIU SEZONU). 
Technologia odparowywania nie działa w trybie HEAT (ogrzewanie)*. Dlatego w trybie 
ogrzewania może zachodzić konieczność opróżniania zbiornika*. 
 
UWAGA! 
Aby zapobiec przelaniu się wody, urządzenie zostało wyposażone w zabezpieczenie 
uniemożliwiające przepełnienie zbiornika. W takiej sytuacji urządzenie przerywa pracę, na 
panelu sterowania wyświetlany jest komunikat „  ” (ZAPEŁNIENIE ZBIORNIKA, patrz opis w 
rozdziale DIAGNOSTYKA AUTOMATYCZNA); sprężarka i wentylator zostaną uruchomione 
dopiero po opróżnieniu zbiornika. 
„*” oznacza funkcję dostępną wyłącznie w modelu z pompą ciepła. 
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OPRÓŻNIANIE W TRAKCIE PRACY (rys. 25) 
 Wyłącz klimatyzator, a następnie opróżnij zbiornik z wody, wyjmując korek z otworu 

spustowego – woda wypłynie do podstawionej tacy spustowej. Taca spustowa ma zbyt 
małą pojemność, żeby przyjąć całą wodę ze zbiornika. Całkowite opróżnienie zbiornika 
wymaga kilkakrotnego zapełnienia tacy. Aby ułatwić sobie pracę, możesz wyjechać 
klimatyzatorem na zewnątrz, wyjąć korek i spuścić wodę bezpośrednio na ziemię. Pamiętaj, 
aby wcześniej wylać z urządzenia 3-4 tace wody, aby zapobiec przypadkowemu rozlaniu się 
wody podczas przemieszczania urządzenia. 
 Zbiornik uznaje się za opróżniony, gdy woda nie wypływa z otworu spustowego. Aby 

całkowicie opróżnić zbiornik, przechyl urządzenie, lekko unosząc jego front i poczekaj, aż 
woda przestanie wypływać. 
 Uruchom klimatyzator ponownie, naciskając przycisk ON/OFF. Upewnij się, że urządzenie 

znajduje się w trybie COOL (chłodzenie), DRY (osuszanie) lub HEAT (ogrzewanie)*. Sprężarka 
uruchomi się po około 3 minutach od włączenia urządzenia. 

  

 
1. Otwór spustowy 4. Korek spustowy 
2. Korek spustowy 5. Otwór spustowy 
3. Taca spustowa 6. Wężyk spustowy 

 
„*” oznacza funkcję dostępną wyłącznie w modelu z pompą ciepła. 
 

  

2
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OPRÓŻNIANIE NA BIEŻĄCO (rys. 26) 
W trybie HEAT (ogrzewanie)* można skorzystać z opcji opróżniania na bieżąco, aby uniknąć 
konieczności ręcznego opróżniania zbiornika. 
 Całkowicie opróżnij zbiornik. 
 Podłącz wężyk spustowy do otworu spustowego, drugi koniec wężyka wyprowadź na 

zewnątrz lub do innego miejsca pozwalającego na swobodne wylanie wody. 
 Włącz urządzenie i wybierz tryb HEAT (ogrzewanie)*. 
Gdy stosowana jest metoda opróżniania na bieżąco w trybie ogrzewania*, woda odzyskana z 
powietrza swobodnie wypływa przez wężyk spustowy. 
 
UWAGA! 
Upewnij się, że końcówka wężyka, ani żadna jego część, nie znajduje się wyżej niż otwór 
spustowy w urządzeniu, gdyż może to uniemożliwić spuszczanie wody (rys. 27 i 28). 

  

 
„*” oznacza funkcję dostępną wyłącznie w modelu z pompą ciepła. 
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CZYSZCZENIE 
Przed czyszczeniem lub konserwacją wyłącz urządzenie, naciskając przycisk  na panelu 
sterowania lub przycisk ON/OFF na pilocie, odczekaj kilka minut, a następnie odłącz przewód 
zasilający od gniazdka. 
 
CZYSZCZENIE OBUDOWY 
Urządzenie należy czyścić lekko zwilżoną ściereczką, a następnie należy je osuszyć za pomocą 
suchej ściereczki. 
 Nigdy nie myj klimatyzatora wodą. Może to być niebezpieczne. 
 Nie czyść urządzenia benzyną, alkoholem ani rozpuszczalnikami. 
 Nigdy nie rozpylaj w pobliżu urządzenia środków owadobójczych itp. 
 
CZYSZCZENIE FILTRÓW POWIETRZA 
Aby zapewnić wydajną pracę klimatyzatora, należy czyścić filtr po każdym tygodniu pracy. 
Filtry znajdują się za kratkami wlotowymi (rys. 29). 
Za pomocą odkurzacza usuń kurz, który zgromadził się na filtrze. Jeśli filtr jest bardzo brudny, 
zanurz go w ciepłej wodzie i wypłucz kilka razy. Temperatura wody nie powinna być wyższa 
niż 40°C. 
Po umyciu filtra pozostaw go do wyschnięcia, a następnie zamontuj kratkę wlotową w 
urządzeniu. 
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KONSERWACJA PRZED ROZPOCZĘCIEM I PO 
ZAKOŃCZENIU SEZONU 
KONTROLA PRZED ROZPOCZĘCIEM SEZONU 
Upewnij się, że wtyczka zasilająca i przewód są wolne od uszkodzeń, oraz że obwód 
uziemiający jest sprawny. 
Ściśle zastosuj się do wskazówek dotyczących instalacji. 
 
KONSERWACJA PO ZAKOŃCZENIU SEZONU 
Aby całkowicie opróżnić urządzenie z wody, wyjmij korek (rys. 30). 
Wylej wodę ze zbiornika. Po wylaniu wody zatkaj otwór spustowy korkiem. 
Oczyść filtr i wysusz go przed ponownym umieszczeniem w urządzeniu. 
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE 

Klimatyzator nie 
włącza się 

 brak zasilania 
 urządzenie nie jest 

podłączone do sieci 
zasilającej 
 uruchomione zostało 

zabezpieczenie 

 poczekaj 
 podłącz urządzenie do zasilania 
 odczekaj 30 minut, jeśli problem 

powtórzy się, skontaktuj się z 
serwisem. 

Klimatyzator działa 
tylko przez krótki 
czas 

 wąż odprowadzający 
powietrze jest załamany 

 poprawnie umieść wąż 
odprowadzający powietrze; wąż 
powinien być jak najkrótszy i nie 
załamywać się, aby uniknąć 
powstawania przewężeń 

 coś uniemożliwia 
odprowadzenie powietrza 
z urządzenia 

 sprawdź i usuń wszelkie 
przedmioty blokujące wylot 
zużytego powietrza 

Klimatyzator działa, 
ale temperatura w 
pomieszczeniu nie 
spada 

 otwarte okna, drzwi i/lub 
odsłonięte zasłony 

 zamknij drzwi, okna i zaciągnij 
zasłony, pamiętaj o wskazówkach 
dotyczących poprawnej obsługi, 
które zamieściliśmy powyżej 

 w pomieszczeniu znajdują 
się urządzenia generujące 
ciepło (piekarnik, suszarka 
do włosów itp.) 

 wyeliminuj źródła ciepła 

 wąż odprowadzający 
powietrze jest odłączony 
od urządzenia 

 przymocuj wąż odprowadzający 
powietrze do obudowy, z tyłu 
urządzenia (rys. 1). 

 specyfikacja techniczna 
urządzenia jest niezgodna 
z parametrami 
pomieszczenia w którym 
produkt jest użytkowany. 
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PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE 

W czasie pracy 
urządzenia w 
pomieszczeniu 
wyczuwalny jest 
nieprzyjemny zapach 

 niesprawny filtr powietrza  Wyczyść filtr, stosując powyższe 
wskazówki. 

Klimatyzator nie 
działa przez trzy 
minuty od 
ponownego 
włączenia 

 Zabezpieczenie sprężarki 
uniemożliwia ponowne 
uruchomienie urządzenia 
przed upłynięciem trzech 
minut od ostatniego 
wyłączenia. 

 Opóźnienie nie oznacza awarii 
urządzenia. 

Na wyświetlaczu 
widoczny jest 
następujący 
komunikat:  

/ /  

 program automatycznej 
diagnostyki umożliwia 
automatyczne 
rozpoznawanie szeregu 
problemów. 

 Zajrzyj do rozdziału DIAGNOSTYKA 
AUTOMATYCZNA 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Zasilanie patrz tabliczka znamionowa 
Maksymalna moc pobierana podczas chłodzenia .. 
Czynnik chłodniczy .. 
Moc chłodnicza .. 
Pojemność zbiornika 1 L 
Klasa obudowy IPX0 
 
WARUNKI PRACY 
Temperatura w pomieszczeniu 18°C-35°C (chłodzenie)  
 10°C-25°C (ogrzewanie) 
 
WYMIARY URZĄDZENIA 
Szerokość 263 mm 
Wysokość 700 mm 
Głębokość 506 mm 
 

 

  


