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Przepisy i zasady bezpieczeństwa 

1. Przed instalacją klimatyzatora należy dokładnie 
zapoznać się z instrukcją obsługi i ostrzeżeniami na 
urządzeniu. Instrukcja zawiera prawidłowe zasady 
montażu i obsługi klimatyzatora. Nieprzestrzeganie 
przepisów bezpieczeństwa zawartych w instrukcji, 
grozi utratą gwarancji. Instrukcję obsługi należy 
zachować dla późniejszych odniesień i jako część 
gwarancji urządzenia. 

2. Na urządzeniu znajduje się tabliczka znamionowa, 
która zawiera niepowtarzalny numer seryjny 
klimatyzatora, który służy do jego identyfikacji, 
przykładowo na potrzeby serwisu gwarancyjnego i 
pogwarancyjnego.  

3. Wszystkie produkty marki Blaupunkt są starannie 
testowane przed sprzedażą. Po rozpakowaniu 
urządzenia należy sprawdzić, czy w dostarczonym 
zestawie znajdują się wszystkie jego części i 
akcesoria. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w 
transporcie, innych usterek lub braku jakichkolwiek 
części, należy klimatyzator niezwłocznie zwrócić do 
sprzedawcy. 

4. Użytkownik może we własnym zakresie 
zainstalować urządzenie zgodnie ze wskazówkami i 
diagramami, zawartymi w tej instrukcji obsługi 
oraz powszechnie obowiązującymi przepisami dot. 
montażu urządzeń elektrycznych. Nie wymaga to 
specjalistycznej wiedzy. Nieprawidłowa instalacja 
może spowodować wyciek wody, porażenie prądem i 
nieodwracalnie uszkodzić urządzenie. Producent i 
dystrybutor urządzenia nie ponoszą 
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odpowiedzialności za sposób instalacji urządzenia, 
oraz wynikające z tego konsekwencje. 

5. Urządzenia wymaga zasilania prądem elektrycznym 
o następujących parametrach: napięcie sieciowe 
220-240V/50Hz, min. natężenie 7 A, maks. 
impedancja 0,219 Ω. Klimatyzator należy podłączyć 
do osobnego gniazdka sieciowego, które nie jest 
obciążone innymi urządzeniami elektrycznymi. Przed 
podłączeniem urządzenia do sieci należy sprawdzić, 
czy parametry prądu sieciowego odpowiadają 
wymogom urządzenia. Jeżeli tak nie jest, w żadnym 
wypadku nie należy podłączać urządzenia do 
zasilania sieciowego. Jeżeli nie wiadomo, jakie 
parametry posiada sieć, należy zwrócić się o pomoc 
do operatora sieci lub wykwalifikowanego elektryka.  

6. Wtyczkę sieciową urządzenia należy całkowicie 
włożyć do gniazdka sieciowego. Nie należy używać 
przedłużaczy lub rozgałęziaczy do podłączenia 
przewodu sieciowego klimatyzatora. Jeżeli 
urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, 
należy wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdka. Jeżeli 
urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, 
przed ponownym jego uruchomieniem należy 
sprawdzić, czy wloty i wyloty powietrza nie są 
zablokowane. 

7. Przewód sieciowy i wtyczka sieciowa urządzenia 
służą do ostatecznego odłączenia urządzenia od 
zasilania sieciowego prądem elektrycznym, dlatego 
w każdej chwili muszą być łatwo dostępne.  

8. W żadnym wypadku nie wolno używać urządzenia, 
jeżeli jego wtyczka lub kabel sieciowy są w 
jakikolwiek sposób uszkodzone, np. na kablu pojawiły 
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się pęknięcia lub przetarcia. Przewody elektryczne 
muszą być tak ułożone, aby nie były narażone na 
uszkodzenie przez czynniki zewnętrzne.  

9. Podczas burzy klimatyzator należy wyłączyć i 
odłączyć od zasilania sieciowego. Jeżeli praca 
klimatyzatora została zakłócona wyładowaniami 
atmosferycznymi lub promieniowaniem 
elektromagnetycznym, urządzenie należy wyłączyć i 
odłączyć od zasilania sieciowego. Następnie, po kliku 
minutach ponownie włączyć. 

10. Klimatyzator prawidłowo funkcjonuje w 
temperaturze do 32°C. Urządzenia nie należy 
instalować i/lub używać w pomieszczeniach, gdzie 
znajdują się zbiorniki z gazem, alkoholem lub 
paliwami, pojemniki pod ciśnieniem, palniki z 
otwartym ogniem, silne źródła ciepła lub łatwopalne 
materiały. Urządzenia nie należy ustawiać na 
nierównych lub wibrujących powierzchniach, ani w 
zakurzonych i w żadnym wypadku wilgotnych 
pomieszczeniach. Na urządzeniu nie należy ustawiać 
żadnych przedmiotów.  

11. Urządzenie emituje powietrze, dlatego nie 
powinno pracować w wąskich pomieszczeniach. Dla 
prawidłowej wentylacji należy wokół klimatyzatora 
pozostawić wystarczająco dużo miejsca. Urządzenia 
nie należy wystawiać na działanie słońca, ponieważ 
grozi to jego przegrzaniem. Ponieważ urządzenie jest 
wyposażone w termiczny wyłącznik, nie należy 
blokować jego wlotów i wylotów powietrza. Grozi to 
przegrzaniem urządzenia. 

12. Klimatyzator jest przeznaczony do użytku 
domowego, co obejmuje schładzanie, ogrzewanie i 
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osuszanie pomieszczeń. Urządzenia nie należy 
używać do żadnych innych celów niż wymienione w 
tej instrukcji obsługi. Używanie klimatyzatora 
niezgodne z jego przeznaczeniem grozi utratą 
gwarancji. Urządzenia nie powinny obsługiwać osoby, 
które nie posiadają odpowiedniej wiedzy na jego 
temat i nie zapoznały się z instrukcją obsługi. 
Dotyczy to szczególnie dzieci.  

13. Aby podczas chłodzenia jak najszybciej osiągnąć 
docelową temperaturę, należy w klimatyzowanym 
pomieszczeniu zamknąć drzwi i okna oraz do 
minimum ograniczyć używanie urządzeń emitujących 
ciepło. Nie należy długo wystawiać się na działanie 
zimnego powietrza, bo jest to szkodliwe dla zdrowia.  

14. Podczas pracy urządzenia do wylotów powietrza 
nie należy wkładać rąk lub jakichkolwiek 
przedmiotów. Do klimatyzatora nie może dostać się 
woda. Urządzenia nie należy spryskiwać żadnymi 
płynami. Jeżeli podczas eksploatacji urządzenia, 
użytkownik zauważy jakiekolwiek nieprawidłowości, 
jak np. dziwny zapach lub dźwięk, dym, parę, ogień, 
nagrzanie obudowy lub wtyczki sieciowej, awarię 
bezpiecznika, zakłócenia funkcjonowania innych 
urządzeń, należy natychmiast wyłączyć urządzenie, 
odłączyć od zasilania sieciowego i niezwłocznie 
skontaktować się z autoryzowanym serwisem. 

15. Tylko autoryzowany serwis może dokonywać 
napraw i przeglądów gwarancyjnych urządzenia. 
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych 
nieprawidłową instalacją lub eksploatacją 
urządzenia, nieprzestrzeganiem instrukcji, 
niedozwolonymi zmianami lub naprawą przez osobę 
nieuprawnioną. Przed podjęciem jakichkolwiek 
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działań związanych z czyszczeniem, naprawą, 
konserwacją lub przeglądem klimatyzatora, 
urządzenie należy wyłączyć i odłączyć od zasilania 
sieciowego.  

16. Pod groźbą utraty gwarancji, użytkownik nie może 
we własnym zakresie dokonywać żadnych napraw, 
modyfikacji lub demontażu obudowy urządzenia. W 
środku urządzenia nie znajdują się żadne części, 
które wymagałyby konserwacji ze strony 
użytkownika. Koniecznie należy zwrócić się do 
autoryzowanego serwisu, jeżeli przewód (wtyczka) 
sieciowy lub obudowa jest mechanicznie 
uszkodzony/uszkodzona, do klimatyzatora dostała się 
woda lub ciało obce, urządzenie nie funkcjonuje 
prawidłowo lub jego wydajność jest 
niezadowalająca, chociaż użytkownik przestrzega 
wszystkich zaleceń instrukcji,  

17. Urządzenie należy czyścić suchą i miękką ścierką. 
Jeżeli obudowa urządzenia jest 
mocno zabrudzona, można użyć 
ścierki nasączonej domowym 
środkiem czystości. Urządzenia nie 
należy bezpośrednio spryskiwać 
wodą lub środkami czyszczącymi.  

18. Jeżeli na urządzeniu lub w jego 
instrukcji znajduje się symbol 
przekreślonego pojemnika na 
śmieci, produkt spełnia wymogi 
dyrektywy Unii Europejskiej 
2002/96/EC w sprawie zużytego 
sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego. Zgodnie z 
powyższą dyrektywą wszystkie zużyte urządzenia 
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elektryczne i elektroniczne powinny być utylizowane 
oddzielnie od odpadów gospodarstw domowych lub 
innych odpadów, w specjalnie do tego 
przeznaczonych punktach zbiorczych.  

19. Według dyrektywy UE 2006/66/EC zużyte baterie 
należy utylizować zgodnie z przepisami w tym 
zakresie.  Nie należy usuwać baterii wraz z 
domowymi odpadami, wrzucać do ognia lub 
zakopywać w ziemi. Zużyte baterie należy dostarczyć 
do punktu zajmującego się ich utylizacją. Jeżeli płyn 
z baterii dostał się na skórę lub ubranie, należy go 
dokładnie zmyć zimną wodą.  

Nie wolno dopuścić, aby czynnik chłodniczy R410A 
zastosowany w  klimatyzatorach opisanych w  
niniejszej  
instrukcji wydostał się z układu chłodniczego do 
atmosfery. Czynnik chłodniczy R410A jest 
fluorowanym gazem cieplarnianym, objętym 
Protokołem z Kioto, o współczynniku globalnego 
ocieplenia (GPW) równym 1975. 

 

Rozpakowanie i zawartość dostarczonego zestawu 

1. Przed rozpakowaniem ustawić karton z urządzeniem w pozycji 
pionowej i rozciąć pasy zabezpieczające.  

2. Następnie podnieść karton w górę, aby go oddzielić od podstawy.  
3. Złapać uchwyty urządzenia i wyciągnąć klimatyzator ze styropianu.  
4. Podnieść i lekko przechylić urządzenia, aby wyjąć rurę 

odpowietrzającą z dolnej części klimatyzatora jak pokazano na 
rysunku obok. 

W dostarczonym zestawie powinny znajdować się: urządzenie główne, 
pilot zdalnego sterowania, baterie do pilota zdalnego sterowania, 
instrukcja obsługi i karta gwarancyjna.  

Opis produktu i jego najważniejsze cechy  

Przenośny klimatyzator ARRIFANA jest używany do chłodzenia, 
osuszania i wentylacji pomieszczeń mieszkalnych i biurowych. Przy 
okazji, z powietrza w klimatyzowanym pomieszczeniu urządzenie usuwa nieprzyjemne zapachy, 
kurz, bakterie i alergeny. ARRIFANA jest łatwy w obsłudze i można go dowolnie ustawić w 
klimatyzowanym pomieszczeniu. Dostarczony pilot zdalnego sterowania służy do obsługi i 
programowania urządzenia. 

Przenośny klimatyzator ARRIFANA jest technologicznie innowacyjnym, nowoczesnym i łatwym w 

obsłudze urządzeniem, którego najważniejszymi cechami są: 
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- Pilot zdalnego sterowania do obsługi urządzenia z odległości 
- Kółka pozwalające łatwo przesuwać klimatyzator z pomieszczenia do pomieszczenia 

- Specjalistyczna instalacja nie jest potrzebna – urządzenie wystarczy podłączyć do gniazdka 
sieciowego 

- Wydajny system chłodzenia do szybkiego schładzania pomieszczeń 

- Osuszanie i oczyszczanie powietrza dla polepszenia atmosfery w klimatyzowanym pomieszczeniu 

- Elektroniczny Touchpad (panel sterowania) dla instynktownej obsługi ręcznej 

- Programowany 24-godz. timer (czasomierz) do zastosowania zarówno z funkcjami 
klimatyzacyjnymi jak i osuszania 

- Wyjątkowy system pracy nocnej  

- Kabel sieciowy o długości 1,8 m z wtyczką sieciową   

Części urządzenia  

 
1. Panel sterowania 
2. Czujnik pilota zdalnego sterowania 
3. Wylot zimnego powietrza  
4. Element łączący wylotu zimnego powietrza 
5. Złącze rury odpowietrzającej  
6. Rura odpowietrzająca  
7. Wlot ciepłego powietrza 

8. Dolny otwór odpływowy 
9. Przegródka na pilota zdalnego sterowania 
10. Element łączący wylotu ciepłego powietrza 
11. Wylot ciepłego powietrza  
12. Filtr parownika 
13. Wlot zimnego powietrza 
14. Górny otwór odpływowy 

Instalacja i oddanie do eksploatacji  
Instalacja rury odpowietrzającej 

Tryb chłodzenia COOLING 

1. Przymocować element łączący (10) do wylotu ciepłego powietrza (11) 
2. Przykręcić rurę odpowietrzającą (6) do elementu łączącego wylotu ciepłego powietrza (10). 
3. Aby rurę odpowietrzającą odmontować, należy ją odkręcić i następnie wyciągnąć.  

 

Tryb ogrzewania HEATING  

1. Przymocować element łączący (4) do wylotu zimnego powietrza (3) 
2. Przykręcić rurę odpowietrzającą (6) do elementu łączącego wylotu zimnego powietrza (4). 
3. Aby rurę odpowietrzającą odmontować, należy ją odkręcić i następnie wyciągnąć.  

 
Uwaga: Dla trybu ogrzewania złącze rury odpowietrzającej należy umocować odwrotnie niż dla trybu 
chłodzenia, jak pokazano na poniższym rysunku: 
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Chłodzenie  Ogrzewanie 

Ustawienie urządzenia 
1. Urządzenie należy ustawić w ten sposób, aby rura odpowietrzająca (6), którą można rozciągnąć maks. do 

400 mm, sięgała okna lub drzwi balkonowych. Rura odpowietrzająca musi być rozciągnięta; nie należy jej 
zginać, kierować w dół lub blokować.  

2. Min. odległość między bokiem urządzenia, gdzie znajduje się filtr i ścianą pomieszczenia lub jakąkolwiek 
przeszkodą powinna wynosić min. 500 mm. 

3. Przed instalacją należy sprawdzić, czy wloty i wyloty powietrza klimatyzatora nie są zablokowane. 

Podłączenia do zasilania sieciowego 
Przed rozpoczęciem eksploatacji, wtyczkę sieciową urządzenia należy podłączyć do gniazdka sieciowego AC 
220-240V.  

Przygotowanie pilota zdalnego sterowania  
Dostarczone baterie należy włożyć do przegródki na baterie pilota zdalnego sterowania, zwracając uwagę na 
prawidłową polaryzację + i -.  

Przyciski funkcyjne panelu sterowania i pilota zdalnego sterowania 

  
Panel sterowania na urządzeniu Zdalne sterowanie 

 

 

Klimatyzator można obsługiwać zarówno przyciskami funkcyjnymi na panelu sterowania, który znajduje się na 
urządzeniu, jak i na odległość - dostarczonym pilotem zdalnego sterowania. 

1. POWER  (włącznik/wyłącznik): włącza i wyłącza urządzenie podłączone do zasilania sieciowego. 

2. FUNC  (przycisk trybu pracy): uruchamia poszczególne tryby pracy/funkcje urządzenia: chłodzenie 

COOLING, ogrzewanie HEATING i osuszanie DEHUMIDITY. Po wybraniu określonego trybu pracy zapala się 
odpowiedni wskaźnik. 

3.  TEMP+  (przycisk zwiększania temperatury): za każdym naciśnięciem zwiększa docelową 
temperaturę o 1oC w trybie chłodzenia COOLING do maks. 30oC, a w trybie grzania HEATING do maks. 
25oC. 
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4.  TEMP-  (przycisk zmniejszania temperatury): za każdym naciśnięciem zmniejsza docelową 
temperaturę o 1oC w trybie chłodzenia COOLING do min. 17oC, a w trybie grzania HEATING do min. 15oC. 

5. Wyświetlacz LED: wyświetla aktualną temperaturę docelową, ustawienia timera i kody błędów ※.  

6. SPEED (przycisk wentylatora): wybiera w trybie chłodzenia COOLING prędkość wentylatora LOW  

(niska), MID  (średnia), HI  (wysoka) i AUTO  (automatyczna).  

7. TIMER  (przycisk Timera/czasomierza): ustawia czas automatycznego włączenia TIMER ON lub 
wyłączenia TIMER OFF urządzenia. 

8. SLEEP  (przycisk funkcji snu): programuje urządzenie na nocny tryb pracy.  

Obsługa klimatyzatora 

POWER: Włączanie/wyłączanie urządzenia i wybór trybu pracy 

1. Po podłączeniu klimatyzatora do zasilania sieciowego, nacisnąć przycisk POWER , aby urządzenie 
włączyć i po użyciu wyłączyć.  

2. Po włączeniu, klimatyzator potrzebuje ok. 3-3,5 min., aby uruchomić wentylator i kompresor. W tym 
czasie urządzeniem nie można sterować.   

3. Naciskając przycisk FUNC , wybrać pożądany tryb pracy urządzenia: chłodzenie COOLING, ogrzewanie 
HEATING i osuszanie DEHUMIDITY. Wskaźniki na panelu sterowania sygnalizują, który z trybów pracy jest 
aktywny.  

COOLING: Chłodzenie 

Tryb chłodzenia jest idealny na gorące i parne dni, aby klimatyzowane pomieszczenie schłodzić i wysuszyć. Aby 
uruchomić tryb chłodzenia, należy: 

1. Naciskając przycisk FUNC , wybrać opcję COOLING. Wskaźnik chłodzenia na panelu sterowania zaczyna 
świecić.  

2. Naciskając przyciski  TEMP+  i  TEMP-  ustawić docelową temperaturę między 17oC – 30oC, do 

której urządzenie będzie schładzać pomieszczenie. Ustawiona wartość temperatury pojawia się na 
wyświetlaczu panelu sterowania.  

3. Naciskając przycisk SPEED panelu sterowania lub przyciski  , , ,  pilota zdalnego sterowania, 

wybrać jedną z następujących prędkości wentylatora: LOW  (niska) – zapewnia cichą pracą wentylatora, 

MID  (średnia) – w miarę cicha praca i szybkie schładzanie, HI  (wysoka) – szybkie schładzanie przy 

głośniejszej pracy, AUTO  (automatyczna) – urządzenie automatycznie ustawia prędkość wentylatora w 
zależności od różnicy między faktyczną temperaturą otoczenia, a ustawioną temperaturą docelową.  

HEATING: Ogrzewanie  

Aby uruchomić tryb ogrzewania, należy: 

1. Naciskając przycisk FUNC , wybrać opcję HEATING. Wskaźnik ogrzewania na panelu sterowania zaczyna 
świecić.  

2. Naciskając przyciski  TEMP+  i  TEMP-  ustawić docelową temperaturę między 15oC – 25oC, do 

której urządzenie będzie ogrzewać pomieszczenie. Ustawiona wartość temperatury pojawia się na 
wyświetlaczu panelu sterowania.  

3. W trybie ogrzewania, urządzenie automatycznie ustawia prędkość wentylatora na HI (wysoką).  

4. Jeżeli klimatyzator pracuje w bardzo chłodnym pomieszczeniu, to może automatycznie włączyć funkcję 
odmrażania. Przerywa to normalny tryb pracy. Na wyświetlaczu panelu sterowania pojawia się komunikat 
DF. Po paru minutach urządzenie wznawia normalny tryb pracy.  

5. Jeżeli pojemnik na wodę jest pełny, na wyświetlaczu panelu sterowania pojawia się komunikat E4. Należy 
usunąć gumową zatyczkę z dolnego otworu odpływowego (8), aby usunąć wodę. Następnie, urządzenie 
może kontynuować pracę.  

DEHUMIDITY: Osuszanie 

Tryb osuszania służy do usuwania wilgoci z pomieszczeń. W tym trybie pracy, montaż rury odpowietrzającej (6) 
nie jest konieczny. Aby uruchomić tryb osuszania, należy: 

1. Naciskając przycisk FUNC , wybrać opcję DEHUMIDITY. Wskaźnik osuszania na panelu sterowania 
zaczyna świecić..  

2. W trybie osuszania, urządzenie automatycznie ustawia prędkość wentylatora na LOW (niską).  
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3. Jeżeli pojemnik na wodę jest pełny, na wyświetlaczu panelu sterowania pojawia się komunikat E4. Należy 
usunąć gumową zatyczkę z dolnego otworu odpływowego (8), aby usunąć wodę. Następnie, urządzenie 
może kontynuować pracę. 

SLEEP: Funkcja snu 

Funkcja snu SLEEP przeznaczona jest dla nocnego trybu pracy klimatyzatora. Pozwala stworzyć idealny warunki 

dla nocnego wypoczynku.  

1. Nacisnąć przycisk SLEEP , kiedy urządzenie pracuje w trybie chłodzenia COOLING lub ogrzewania 

HEATING.  

2. Naciskając przyciski  TEMP+  i  TEMP-  ustawić docelową temperaturę w pomieszczeniu.  

 

 

3. W trybie chłodzenia COOLING ustawiona temperatura rośnie o 1oC po godzinie i o maks. 2oC po następnych 
2 godzinach, po czym pozostaje na tym samym poziomie. 

4. W trybie ogrzewania HEATING ustawiona temperatura spada o 1oC po godzinie i o maks. 2oC po następnych 
2 godzinach, po czym pozostaje na tym samym poziomie.  

5. Aby skasować aktualne ustawienia funkcji snu, należy nacisną przycisk SLEEP . 

TIMER: Ustawianie czasu automatycznego wyłączania i włączania urządzenia 

Używając czasomierza można zaprogramować klimatyzator, aby włączył lub wyłączył się samoczynnie o 
określonym czasie.   

Czas automatycznego włączenia urządzenia TIMER ON, można ustawić po wyłączeniu klimatyzatora. W tym 
celu należy: 

1. Nacisnąć przycisk TIMER , aby otworzyć menu ustawień TIMER ON.  

2. W menu ustawień TIMER ON można zaprogramować czas automatycznego włączenia urządzenia, jak 
również tryb pracy, a w trybie chłodzenia COOLING również prędkość wentylatora, z jaką urządzenie 
będzie pracować po włączeniu.  

3. Aby skasować aktualne ustawienia automatycznego włączenia urządzenia TIMER ON, należy nacisnąć 

POWER . 

Czas automatycznego wyłączenia urządzenia TIMER OFF, można ustawić podczas pracy klimatyzatora. W tym 
celu należy: 

1. Nacisnąć przycisk TIMER , aby otworzyć menu ustawień TIMER OFF.  

2. W menu ustawień TIMER OFF można zaprogramować czas automatycznego włączenia urządzenia,.  

3. Aby skasować aktualne ustawienia automatycznego wyłączenia urządzenia TIMER OFF, należy nacisnąć 

POWER . 

Konserwacja i czyszczenie 

Cykliczne usuwanie nagromadzonej wody 

W urządzeniu podczas pracy w trybie ogrzewania HEATING i osuszania DEHUMIDITY 
gromadzi się woda z kondensacji, którą należy w następujący sposób usunąć: 

1. Wyłączyć urządzenie, kiedy na wyświetlaczu panelu sterowania pojawi się 
komunikat E4, i wyciągnąć gumową nasadkę z dolnego otworu odpływowego 
(8), który znajduje się na tylnym panelu urządzenia jak pokazano na rysunku 
obok.  

2. Po usunięciu wody, można włączyć urządzenie i rozpocząć jego normalną 
eksploatację.  

3. Oprócz tego można zainstalować rurę odprowadzającą do górnego otworu odpływowego urządzenia (14).  

Czyszczenie  

1. Przed rozpoczęciem czyszczenia, należy urządzenie wyłączyć i po kilku minutach odłączyć od zasilania 
sieciowego.  

2. Do czyszczenia nie należy używać środków w płynie lub w sprayu, benzyny, alkoholu lub innych 
rozpuszczalników. W żadnym wypadku nie należy spryskiwać obudowy 
urządzenia.  

3. Obudowę urządzenia należy czyścić lekko nawilżoną ścierka, a następnie 
wytrzeć suchą ścierką.  

4. Kondensator/parownik należy czyścić odkurzaczem z nasadką szczotkową.  
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5. Filtr, który znajduje się po lewej stronie urządzenia należy czyścić odkurzaczem. W tym celu należy 
wysunąć w górę ramę jako pokazano na rysunku obok. Następnie delikatnie ciągnąc wyjąć filtr.  

Usuwanie usterek 
Najczęstszą przyczyną zakłóceń pracy klimatyzatora jest nieprawidłowa obsługa, dlatego przed zwróceniem się 
do autoryzowanego serwisu, należy sprawdzić, czy faktycznie urządzenie jest uszkodzone i czy usterki nie 
można usunąć, używając jednego z poniższych rozwiązań.   

Problem Analiza usterki i środki zaradcze  

Urządzenia nie można 
włączyć. 

 Urządzenie nie jest podłączone do zasilania sieciowego.  

 Bezpiecznik jest przepalony. Należy zwrócić się o pomoc do 
wykwalifikowanego elektryka.  

 Baterie pilota zdalnego sterowania są wyczerpane.  

Brak zimnego lub ciepłego 
nadmuchu powietrza 

 Wentylator jest zabrudzony. 

 Otwory wentylacyjne są zatkane.  

 Temperatura docelowa nie jest odpowiednio ustawiona.  

 Drzwi i okna w klimatyzowanym pomieszczeniu są otwarte.  

Urządzenie pracuje tylko 
przez krótki czas 

 Rura odpowietrzająca jest pozaginana lub wylot powietrza jest 
zablokowany. Należy prawidłowo ułożyć rurę odpowietrzającą.  

Problem Analiza usterki i środki zaradcze  

Klimatyzator nie reaguje na 
sygnały pilota zdalnego 
sterowania. 

 Silne zakłócenia spowodowane nadmiernymi rozładowaniami 
elektrostatycznymi lub odchyleniami obszaru zasilania sieciowego mogą 
negatywnie wpływać na działanie urządzenia. W takich przypadkach 
należy klimatyzator odłączyć od zasilania sieciowego i po chwili 
ponownie podłączyć.  

Urządzenie wydziela dziwne 
zapachy  

 Podczas pracy, urządzenie wraz z powietrzem zasysa różnego rodzaju 
zapachy z klimatyzowanego pomieszczenia (np. wykładzin lub dymu 
papierosowego), a później emituje je wraz ze świeżym powietrzem.   

 

Kody błędów Przyczyna Rozwiązanie 

E1 
 Zwarcie na obydwu czujnikach 

temperatury i na obwodzie 
 Skontaktować się z elektrykiem lub 

serwisem 

E2 
 Zwarcie na miedzianej obudowie 

czujnika temperatury i przewodach 
obwodu. 

 Skontaktować się z elektrykiem lub 
serwisem 

E4 

 Pojemnik na wodę jest pełny lub 
słaba wtyczka sygnałowa   

 Wyciągnąć nasadkę z dolnego otworu 
odpływowego (8) i usunąć wodę.  

 Sprawdzić połączenia wtyczki 
sygnałowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specyfikacja techniczna 

Ogólne 
 Symbol modelu.: BAC-PO-0707-C11D 

 Funkcje: chłodzenie, ogrzewanie i osuszanie  

 Klasa energetyczna UE: A/A++ 

 Czynnik chłodniczy: R410a (ekologiczny) 
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Elektryczne wartości 
znamionowe 
 Zasilanie sieciowe: 220-240V/50 Hz 

 Pobór mocy (chłodzenie): 900 W 

 Pobór mocy (ogrzewanie): 700 W 

 Prąd znamionowy (C/H): 4,1 A/3,2 A 

Wydajność 
 EER/COP (W/W): 2,6/3,1 

 Chłodzenie (kW): 2,0 

 Ogrzewanie (kW): 2,0 

 Osuszanie (l/h): 1,25 

 Przepływ powietrza (m3/h): 280 

 Poziom szumów dB(A): Max 65 

 Powierzchnia chłodzenia 
(szacunkowo): 

5 - 10 - 1 5 

Warunki ramowe 
 Zakres chłodzenia  17ºC – 30ºC 

 Zakres ogrzewania 15ºC – 25ºC 

Wymiary 
 Urządzenie (szer. x wys. x głęb.): 455 x 630 x 300 mm 

 Waga netto: 22 kg 

Podłączenia  
 Średnica rury odpowietrzającej: 150 mm 

 Długość rury odpowietrzającej: 1500 mm 

KLIMASKLEP, ul. Orzechowa 3, 72-010 Przęsocin (koło Szczecina)
tel.: (91) 432-43-42, tel.: (91) 432-43-49
e-mail: sklep@klimasklep.pl, www: www.KlimaSklep.pl


