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Środki ostrożności 
 

Nieprawidłowy montaż ze względu na ignorowanie instrukcji może spowodować poważne obrażenia lub szkody. Poniższe 

symbole oznaczają OSTRZEŻENIE I ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ. 

 

Ten symbol oznacza, że ignorowanie instrukcji może spowodować śmierć lub 

poważne obrażenia. 

 
 
 
 

Ten symbol oznacza, że ignorowanie zaleceń może powodować umiarkowane obrażenia , 

uszkodzenia urządzenia lub innego mienia. 

 

 

 

 

 
To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i powyżej oraz osób o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej 

lub psychicznej lub braku doświadczenia i wiedzy, jeżeli zostały one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania 

z urządzenia w sposób bezpieczny i rozumie zagrożenia zaangażowany. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie   

i konserwacja użytkownik nie może być wykonane przez dzieci bez nadzoru. 

 

OSTRZEŻENIA  INSTALACJI    

• Niewłaściwy montaż może spowodować wyciek wody, porażenie prądem elektrycznym lub pożar. 

• Wszelkie naprawy, konserwacja i przeniesienie tego urządzenia muszą być wykonywane przez autoryzowanego serwisanta. 

Niewłaściwe naprawy mogą prowadzić do poważnych obrażeń lub uszkodzenia produktu. 

 

UWAGI DO STOSOWANIA PRODUKTU    

• Jeśli  nienormalna sytuacja wynika  (jak zapach spalenizny),  należy  natychmiast  wyłączyć  urządzenie  i  wyjąć  

wtyczkę z gniazdka. Skontaktuj się ze sprzedawcą w celu uzyskania instrukcji, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, 

pożaru lub obrażeń. 

• Nie wolno wkładać palców, prętów ani innych przedmiotów do wlotu lub wylotu powietrza. Może to spowodować obrażenia 

ciała, gdyż wentylator mogą obracać się z dużą prędkością. 

• Nie używaj łatwopalnych sprayów takich jak lakier do włosów, farby lub lakieru w pobliżu urządzenia. Może to spowodować 

pożar lub spalanie. 

• Nie używaj klimatyzatora w miejscach, w pobliżu lub dookoła gazów palnych. Emitowany gaz może gromadzić się wokół 

urządzenia i spowodować wybuch. 

• Nie używaj klimatyzatora w wilgotnym pomieszczeniu (np. łazience lub pralni). Może to spowodować porażenie prądem     

i uszkodzenie urządzenia. 



 
OSTRZEŻENIA ELEKTRYCZNE    

• Należy używać tylko określonego przewodu zasilającego. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać 

wymieniony przez producenta lub certyfikowanego serwisanta. 

• Utrzymuj wtyczkę zasilania czystą. Należy usunąć kurz i brud, który gromadzi się w okolicach wtyczki. Zabrudzona 

wtyczka może być przyczyną pożaru lub porażenia prądem. 

• Nie ciągnij za przewód zasilający, aby odłączyć urządzenie. Ciągnięcie przewodu może go uszkodzić, co może 

doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem. 

• Nie należy używać przedłużacza. Słabe połączenia elektryczne, słaba izolacja i niewystarczające napięcie może 

spowodować pożar. 

 

Czyszczenie i konserwacja OSTRZEŻENIA    

• Wyłącz urządzenie i przed czyszczeniem wyciągnąć wtyczkę z gniazda zasilania. Czyszczenie urządzenia pod napięciem 

może spowodować porażenie prądem. 

• Nie należy czyścić klimatyzatora z nadmierną ilością wody. 

• Nie należy czyścić klimatyzatora z użyciem palnych środków czyszczących. Palne środki czyszczące mogą spowodować 

pożar lub deformację elementów plastikowych. 

 

 
• Jeśli klimatyzator jest używany w pomieszczeniu wraz z gazowymi piecami lub innych urządzeń grzewczymi z otwartym 

płomieniem, należy dokładnie przewietrzyć pomieszczenie, aby uniknąć niedoboru tlenu. 

• Wyłącz klimatyzator i odłącz z zasilania, jeśli nie zamierzasz używać go przez dłuższy czas. 

• Wyłącz i odłącz urządzenie z zasilania podczas burz. 

• Upewnij się, że odprowadzenie wody z urządzenia jest prawidłowe 

• Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami. Może to spowodować porażenie prądem. 

• Nie należy używać urządzenia do innych celów niż jest przeznaczony. 

• Nie należy wspinać się lub kłaść na jednostce zewnętrznej. 

• Nie dopuszczać, aby klimatyzator pracował przez dłuższy czas przy otwartych drzwiach lub oknach, lub jeśli wilgotność 

jest bardzo wysoka. 



 

   Specyfikacja urządzenia i funkcje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panel frontowy 

 Żaluzja 

Filtr funkcjonalny 
W przedniej części filtra głównego 
(niektóre modele) 

 

Wyświetlacz 

 Wyświetla się na 3 sekundy w przypadku: 

 TIMER ON został ustawiony 

 FRESH, SWING, TURBO, or SILENCE features are turned on  
 

 Wyświetla się na 3 sekundy w przypadku: 

 TIMER OFF został ustawiony 

 FRESH, SWING, TURBO lub SILENCE został wyłączony  

 Funkcja gorącego startu została uruchomiona, urządzenie pracuje w trybie odszraniania 

 Wyświetla się na 3 sekundy w przypadku: 

  Funkcja samo-oczyszczania została włączona 

 Funkcja podtrzymania temperatury w pomieszczeniu została uruchomiona 
 

 Funkcja obsługi przez Wi-Fi została uruchomiona)  
 

 Funkcja ECO została uruchomiona (niektóre jednostki) 
 
 
 
 

UWAGA:   

powyższe oznaczenia nie są instrukcją pilota bezprzewodowego. W trybie wentylacji, urządzenie wyświetla 

temperaturę pokojową. W innych trybach, urządzenie wyświetli ustawioną temperatury. 
 

zewód zasilający  
(niektóre modele) 

V-kształtne podświetlenie 
Podświetlenie świeci w różnych kolorach w zależności od trybu pracy: 

 w trybie pracy (AUTO) COOL oraz DRY jest koloru niebieskiego, 

 w trybie pracy (AUTO) HEAT jest koloru pomarańczowego, 

 brak podświetlenia podczas trybu FAN (wentylator) 
 
UWAGA: Jeśli oświetlenie w pomieszczeniu jest wyłączone, wówczas wyświetlacz 
klimatyzatora po upływie 5 sekund będzie stopniowo się ściemniał, a sygnał 
dźwiękowy wyłączy się. Po włączeniu oświetlenia wszystko powróci do normy 
 

 

Pilot bezprzewodowy Uchwyt naścienny pilota 
bezprzewodowego  
(niektóre modele) 

Rys.1.1 

 



 

 
 

Optymalna wydajność    
 
Optymalna wydajność w trybie chłodzenia, grzania, oraz osuszania może być osiągnięta w następujących zakresach 

temperatur. Gdy klimatyzator jest używany poza tymi zakresami, wydajność urządzenia spada. 

 
 
 

Urządzenia typu Inverter 
 
 

       Tryb CŁODZENIA Tryb GRZANIA Tryb OSUSZANIA 

Temperatura  

pomieszczenia 

17°C - 32°C 

(63°F - 90°F) 

0°C - 30°C 

(32°F - 86°F) 

10°C - 32°C 

(50°F - 90°F) 

Zewnętrzna  

temperatura 

0°C - 50°C 

(32°F - 122°F) 
 
-15°C - 30°C 

(5°F - 86°F) 

0°C - 50°C 

(32°F - 122°F) 

 
 

-15°C - 50°C 

(5°F - 122°F) 

(Dla modeli z chłodzeniem w niskich 

temperaturach) 

  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Urządzenia typu Fixed-speed  

 
 Tryb CHŁODZENIA  Tryb GRZANIA Tryb OSUSZANIA 

Temperatura 

pomieszczenia 

17°-32°C 

(63°-90°F) 

O°-30°C 

(32°-86°F) 

10°-32°C 

(50o-90°F) 

 
18°-43°C 

(64°-109°F) 
 

11°-43°C 

(52°-109°F) 

Zewnętrzna  

temperatura 

-7°-43°C 

(19°-109°F) 

(Dla modeli z systemem chłodzenia 

niskotemperaturowego) 

-7°-24°C 

(19°-75°F) 

18°-43°C 

(64°-109°F) 

 
 

18°-52°C 

(64°-126°F) 

(Dla specjalnych modeli) 

 

18°-52°C 

(64°-126°F) 

(Dla specjalnych modeli) 

 

 

 
Aby jeszcze bardziej zoptymalizować wydajność urządzenia, wykonaj następujące czynności: 

 Drzwi i okna zamknięte. 

 Ograniczenie zużycia energii za pomocą funkcji TIMER ON i OFF TIMER. 

 Nie należy blokować wlotów i wylotów powietrza. 

 Należy regularnie sprawdzać i czyścić filtry powietrza. 

 
 
 
 
 
 
 
 

W PRZYPADKU URZĄDZEŃ Z WBUDOWANĄ GRZAŁKĄ ELEKTRYCZNA 
 
Jeżeli temperatura na zewnątrz jest niższa niż 0°C (32°F) zaleca się nie odłączanie jednostki od zasilania do potrzymania 

stałej temperatury aby zapewnić sprawne działanie funkcjonowania urządzenia 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne funkcje        
 
 Auto-Restart 

Jeżeli urządzenie zostanie wyłączone np.: zanik 

napięcia ponowne uruchomienie urządzenia odbędzie 

się z wcześniejszymi ustawieniami. 

 

 Anty-pleśń (niektóre urządzenia) 

Po wyłączeniu urządzenia z COOL, AUTO (COOL) lub 

trybu DRY, klimatyzator będzie pracował przy bardzo 

niskim poborze mocy wysuszyć jednostkę ze 

skroplonej wody, aby zapobiec rozwojowi pleśni. 

 

 Inteligentna detekcja światła 

Jeśli światło w pomieszczeniu jest wyłączone, 

podświetlenie jednostki w kształcie litery V oraz 

wyświetlacz będą się powoli ściemniać po upływie  

5 sekund, a sygnał dźwiękowy wyłączy się. Jeśli światło 

zostanie ponownie włączone ustawienia wrócą do 

normalności 

 

UWAGA: 

Jeśli oświetlenie w pomieszczeniu jest jasne wówczas 

zarówno wyświetlacz jak i podświetlenie pozostają 

włączone. Jeśli w pomieszczeniu jest ciemno można 

nacisnąć na pilocie przycisk LED aby włączyć/wyłączyć 

wyświetlacz. 

 

 

•     
 

 Kontrola Wi-Fi (opcjonalnie) 

Kontrola Wi-Fi pozwala kontrolować klimatyzatora za 

pomocą telefonu komórkowego i połączenia Wi-Fi. 

 

 Pamięć ustawienia żaluzji 

Po włączeniu jednostki, żaluzja automatycznie 

wznowi pracę z poprzednim ustawionym kątem 

nawiewu. 

 

 Sygnalizacja wycieku freonu 

Jeśli urządzenie wykryje wyciek czynnika 

chłodniczego, na wyświetlaczu automatycznie pojawi 

się komunikat „EC”. 

 

 Inteligentne zarządzanie  

Naciśnięcie na pilocie przycisku SWING w trybie 

pracy COOL lub AUTO załączy w urządzeniu 

delikatny i cichy nawiew, który przypomina naturalny 

wietrzyk.  

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

Ustawienie kąta pionowego przepływu 
powietrza    
 
1. Gdy urządzenie jest włączone, należy użyć przycisku 

SWING / DIRECT, aby ustawić kierunek (kąt pionowy) 

przepływu powietrza. 

 

2. Naciśnij raz przycisk SWING / DIRECT, aby aktywować 

żaluzję. Po każdym naciśnięciu przycisku, ustawianie 

żaluzji zmieni się o 6°. Naciskaj przycisk, aż zostanie 

osiągnięta odpowiedni kierunek nadmuchu. 

 

3. Aby żaluzje odchylić w górę i dół w sposób ciągły, 

należy nacisnąć i przytrzymać przycisk  

SWING / DIRECT przez 3 sekundy, aby zatrzymać 

funkcję automatycznego odchylania się żaluzji wciśnij 

ponownie przycisk SWING / DIRECT. 

 
 

 

Ustawienie kąta poziomego przepływu 
powietrza    

 
Poziomu kąt ustawienia żaluzji musi zostać ustawiony 

ręcznie.  

Przytrzymaj uchwyt blokady (patrz rys.2.3) i ręcznie 

dostosuj go do preferowanego kierunku nawiwu. W 

niektórych jednostkach kąt przepływu powietrzna 

można ustawić za pomocą pilota.  

 

Uwaga    
 

Podczas korzystania z trybu COOL lub DRY, nie należy 

ustawiać żaluzji na zbyt pionowy kąt w długim okresie 

czasu. Może to spowodować skraplanie wody na 

ostrzu żaluzji, która spadnie na podłogę lub meble. 

(Patrz rys. 2.2) 

Podczas pracy w trybie COOL lub HEAT, ustawienie 

żaluzji w zbyt pionowym kątem może spowodować 

zmniejszeni wydajności urządzenia. Spowodowane to 

będzie ograniczeniem przepływu powietrza. 

Nie ruszaj żaluzji ręcznie gdyż może to spowodować 

desynchronizację jej pracy z urzadzeniem. W takim 

przypadku należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je na 

kilka sekund od zasilania, a następnie ponownie 

uruchomić urządzenie. Spowoduje to zresetowanie 

żaluzji. Spowoduje to zresetowanie ustawień żaluzji. 

 

 

•  

 

Uchwyt 
blokady 

UWAGA      

Nie ustawiaj żaluzji pod zbyt pionowym kątem przez 

dłuższy okres czasu. Może to spowodować skraplanie 

wody na jej krawędzi i zalanie mebli oraz podłogi. 

Rys.2.2 

 

UWAGA      

Nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów  

(np. termometr) do urządzenia. Wewnątrz z dużą 

prędkością obrotową pracuje turbina wentylatora, która 

może spowodować uszkodzenie ciała lub ulec 

zniszczeniu. 

Rys.2.3 

 



 

 

 
Funkcja SLEEP    
 
Funkcja SLEEP może być używana podczas snu. Pozwala to na zaoszczędzenie energii przy utrzymaniu komfortowych 

warunków w nocy podczas snu. Funkcja SLEEP aktywowana jest z pilota bezprzewodowego. 

By uruchomić tę funkcję należy przed snem nacisnąć na pilocie bezprzewodowym przycisk SLEEP. 

 W trybie COOL (chłodzenie) urządzenie będzie zwiększało temperaturę w tempie 1°C na 1 godzinę przez pierwsze 

2 godziny. 

 W trybie HEAT (grzanie) urządzenie będzie obniżało temperaturę w tempie 1°C na 1 godzinę przez pierwsze  

2 godziny. 

 Przez następne 7 godzin pracy, urządzenie będzie utrzymywało stałą temperaturę a następnie wyłączy się 

automatycznie. 

 
 
 
UWAGA      

Funkcja SLEEP nie działa w trybie FAN (wentylator) i DRY (osuszanie) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.3.1 

 

Funkcja SLEEP 

 

Zadana 
temperatura 

 

Timer OFF 
7 godzin 

 

Oszczędzanie energii podczas snu 

 

+/- 1°C 

 

+/- 1°C 

 



 
 

Manualna obsługa urządzenia 

 

 

  

 

 
 

 

 
 
Jednostki wewnętrzne zaopatrzone zostały w przycisk 

MANUAL CONTROL umożliwiający sterowanie 

urządzeniem w trakcie awarii pilota. Można się do niego 

dostać otwierając przedni panel. Z przycisku należy 

korzystać jedynie przy awarii bądź konieczności serwisu 

pilota bezprzewodowego.  

 

UWAGA      

Przed zastosowaniem trybu ręcznego sterowania 

urządzenie musi być wyłączone! 

 
 

Aby rozpocząć sterowanie ręczne:    
 

1. Naciśnij przycisk po obu stronach jednostki 

wewnętrznej, aby poluzować przedni panel, a 

następnie podnieś pokrywę panelu do góry, aby 

podtrzymać panel należy skorzystać z automatycznego 

drążka teleskopowego. 

 

2. Zlokalizuj i naciśnij przycisk sterowania ręcznego 

MANUAL CONTROL  znajdujący się z prawej strony 

urządzenia. Użyj palców lub np. końcówki długopisu 

aby go wcisnąć. 

 
3. Naciśnij przycisk MANUAL CONTROL jeden raz, aby 

uruchomić tryb WYMUSZONEGO AUTO. 

 
4. Naciśnij przycisk MANUAL CONTROL ponownie, aby 

uruchomić tryb WYMUSZONEGO CHŁODZENIA. 

 
5. Kolejne wciśnięcie przycisku MANUAL CONTROL 

spowoduje wyłączenie jednostki. 

 
6. Przytrzymaj ręcznie przedni panel obudowy a 

następnie zwolnij drążek teleskopowy aby zamknąć 

obudowę. 

•   

Automatyczny drążek teleskopowy (aby zwolnić 

należy nacisnąć na środku) 

Rys.4.3 

 

UWAGA      

Ciągłe sterowanie za pomocą tego przycisku nie jest 

zalecane. Przycisku należy używać jedynie przy awarii 

bądź konieczności serwisu pilota bezprzewodowego.  

Do codziennego sterowania należy używać sterownika 

przewodowego lub pilota. 

Naciśnij w tym miejscu aby 

poluzować przedni panel obudowy 

Rys.4.1 

 

Rys.4.2 

 

Przycisk sterowania 

ręcznego 



 
 
 
Czyszczenie i konserwacja 
 

 

 

  

 
 
UWAGA      

Przed przystąpieniem do pracy upewnij się, ze 

urządzenie jest odłączone od zasilania! 

Czyszczenie i konserwację należy przeprowadzić zawsze 

po wyłączeniu zasilania 

 

UWAGA    

 Przetrzyj urządzenie miękką, suchą 

szmatką. Nie korzystaj z  wybielaczy ani 

materiałów ściernych.  

 Nie stosuj benzyny, rozcieńczalników, proszku 

polerskiego ani innych podobnych rozpuszczalników. 

Mogą one spowodować pękanie bądź deformację 

czyszczonych powierzchni.  

 Czyszczenie panelu przedniego wodą, której 

temperaturę przekracza 40°C/104°F może skutkować 

jego deformacją bądź utratą pierwotnego koloru.  

 

 

Czyszczenie filtra powietrza      

Zabrudzony filtr powietrza znacząco obniża wydajność 

urządzenia, oraz może być przyczyną problemów 

zdrowotnych. Zaleca się czyszczenie filtra raz na  

2 tygodnie.  

1. Naciśnij przycisk po obu stronach jednostki 

wewnętrznej aby poluzować przedni panel. Otwórz 

obudowę i podtrzymają ją za pomocą drążków 

teleskopowych. 

2. Chwyć uchwyt na końcu filtra i delikatnie ją naciśnij, 

następnie lekko pociągnij go w swoim kierunku. 

Pociągnij filtr ku dołowi aby go wyciągnąć.  

3. Wyczyść filtr za pomocą wody z mydłem i odkurzacza. 

4. Wilgotny filtr osusz w chłodnym miejscu, unikaj 

wystawiania go bezpośrednio na promienie słoneczne.  

5. Wysuszony filtr załóż ponownie do urządzenia  

i zamknij pokrywę urządzenia. 

 
 

 

•   

UWAGA      

Po oczyszczeniu jednostki podłącz ponownie zasilanie. 

Klimatyzator ustawi swoją pozycję.  

UWAGA      

Nie należy dotykać filtra odświeżania powietrza (Plasma) 

przez co najmniej 10 minut od wyłączenia klimatyzatora. 



 
 

UWAGA      

Przed przystąpieniem do pracy upewnij się, ze 

urządzenie jest odłączone od zasilania! 

 

UWAGA    

 Wyjmij filtr. W trakcie wyjmowania filtra nie 

dotykaj metalowych części urządzenia, gdyż 

może to spowodować jego uszkodzenie lub 

skaleczenie ciała. 

 Nie korzystaj z wody w trakcie czyszczenia wnętrza 

klimatyzatora. Woda może zniszczyć warstwę 

izolacyjną prowadząc do porażenia prądem 

elektrycznym.  

 Nie wystawiaj filtra na bezpośrednie działanie promieni 

słońca, spowoduje to jego skurczenie. 

 

Opcja przypominająca o czyszczeniu filtra 

(niektóre modele)      

Po 240 godzinach pracy urządzenia na wyświetlaczu pojawi 

się komunikat CL, jest to przypomnienie o wyczyszczeniu 

filtra, i nie oznacza awarii klimatyzatora. Należy wyczyścić 

filtry zgodnie z instrukcją zamieszczoną powyżej.  

Po 15 sekundach urządzenie powróci do poprzedniego 

ekranu.  

 Aby zresetować przypomnienie, naciśnij przycisk LED 

na pilocie 4 razy, lub przycisk sterowania ręcznego 

(MANUAL CONTROL) 3 razy. Jeśli przypomnienie nie 

zostanie zresetowane komunikat „CL” będzie pojawiał 

się za każdym ponownym uruchomieniem. 

 

Opcja przypominająca o wymianie filtra 

(niektóre modele)      

Po 2880 godzinach pracy na wyświetlaczu może pojawić 

się "nF.". Jest to przypomnienie o wymianie filtra. 

Po 15 sekundach urządzenie powróci do poprzedniego 

ekranu.  

 Aby zresetować przypomnienie, naciśnij przycisk LED 

na pilocie 4 razy, lub przycisk sterowania ręcznego 

(MANUAL CONTROL) 3 razy. Jeśli przypomnienie nie 

zostanie zresetowane komunikat „nF” będzie pojawiał 

się za każdym ponownym uruchomieniem. 

 

UWAGA      

 Jakakolwiek konserwacja oraz czyszczenie jednostki 

zewnętrznej powinny być przeprowadzane jedynie 

przez autoryzowanego serwisanta. 

 Jakiekolwiek naprawy lub wymiana części  

w urządzeniu powinny być dokonywane jedynie przez 

autoryzowanego serwisanta 

 
 

•   Przygotowanie urządzenie do długiego okresu 

bezużyteczności      

Jeżeli planujesz nie korzystać z urządzenia przez długi 

okres czasu, podejmij następujące poniższe działania.  

Kontrola przedsezonowa      

Po długim okresie nieużywania urządzenia lub przed 

okresem częstego stosowania, podejmij poniższe 

działania. 

Wyczyść filtr. Włącz funkcję FUN aż do 
całkowitego wyschnięcia. 

Wyłącz jednostkę i odłącz 
zasilanie. 

Usuń baterie ze sterownika 
bezprzewodowego. 

Sprawdź czy przewody nie 
uległy uszkodzeniu i czy są 

prawidłowo podłączone 

Wyczyść jednostkę  
oraz filtry 

Sprawdź szczelność 
urządzenia 

Wymień baterie w pilocie 
bezprzewodowym  

Po długim okresie niekorzystania z urządzenia sprawdź 
czy wlot oraz wylot powietrza są drożne 



 
 
Rozwiązywanie problemów 
 
Zasady bezpieczeństwa      

Jeśli podczas użytkowania wystąpią jakiekolwiek zdarzenia opisane poniżej niezwłocznie wyłącz jednostkę: 

 Przewód zasilający jest uszkodzony, lub nadmiernie rozgrzany 

 Wyczuwalny jest zapach spalenizny 

 Urządzenie emituje nadmierny hałas lub niepokojące dźwięki 

 Włączenie urządzenia powoduje zadziałanie bezpieczników nad prądowych lub różnicowych  

  Woda wylewa się z urządzenia 

 

Objawy Możliwe przyczyny 

Urządzenie nie włącza się  

po naciśnięciu przycisku ON/OFF 

Urządzenie posiada wbudowaną funkcję 3 minutowej ochrony przed przeciążeniem.  

Po wyłączeniu, aby ponownie uruchomić jednostkę należy odczekać 3 minuty. 

Urządzenie przełącza się z zadanego 

trybu COOL/HEAT do trybu FAN 

Jednostka może samoczynnie zmieniać tryb pracy, aby zapobiec zamarznięciu wymiennika 

ciepła. Gdy temperatura wymiennika wzrośnie urządzenie samoczynnie powróci do wcześniej 

zadanego trybu. 

Zadana temperatura została osiągnięta, I celem oszczędności energii sprężarka zostaje 

wyłączona. Gdy temperatura zmieni swoją wartość urządzenie powróci do wcześniej  

zadanego trybu. 

 

Z jednostki wewnętrznej wydobywa  
się mgiełka 

W zależności od wilgotności powietrza, oraz przy dużych różnicach temperatury pomiędzy 
powietrzem zaciąganym i wydmuchiwanym z urządzenia może wydobywać się mgiełka 

Z obydwóch jednostek wylatuje biała 
mgiełka 

W trakcie, gdy urządzenie zaczyna grzać po procesie rozmrażania wymiennika, zebrana wilgoć 
będzie emitowana do otoczenia w postaci białej mgiełki 

Dźwięki wydobywające się z jednostki 
wewnętrznej 

Przy pewnych ustawieniach żaluzji i prędkości wentylatora z jednostki może wydobywać się 

dźwięk szumu powietrza. Po podłączeniu jednostki wewnętrznej do zasilania może być słyszalny 

dźwięk żaluzji powracających do położenia sprzed odłączenia zasilania. 

Krótko po uruchomieniu jednostki może być słyszalne charakterystyczne “strzelanie” 

spowodowane rozszerzaniem się materiału Związane jest to ze zmianą temperatury plastiku  

Po kilku minutach pracy dźwięk ten zanika. 

Dźwięki wydobywające się 
z obydwóch jednostek 

W trakcie pracy, bądź zaraz po zatrzymaniu sprężarki możesz usłyszeć delikatne syczenie. 

Dźwięk ten wydawany jest przez przepływający czynnik chłodniczy. 

W trakcie zmiany trybu pracy, bądź zaraz po zatrzymaniu sprężarki możesz usłyszeć delikatne 

syczenie. Dźwięk ten wydawany jest przez przepływający czynnik chłodniczy, który zmienia 

kierunek przepływu. 

Krótko po uruchomieniu jednostki może być słyszalne charakterystyczne “strzelanie” 

spowodowane rozszerzaniem się materiału Związane jest to ze zmianą temperatury plastiku Po 

kilku minutach pracy dźwięk ten zanika. 

Kurz wywiewany z klimatyzatora 
Jest to naturalne zjawisko występujące po długim czasie nie korzystania, bądź przy 
pierwszym uruchomieniu klimatyzatora. 

Specyficzne zapachy 
wydobywające się z klimatyzatora 

Klimatyzator wydziela zapachy, które przeniknęły do niego z materiałów budowlanych, 

mebli lub np. papierosów. 

Filtry w jednostce mogą wymagać wyczyszczenia 

Sinik w jednostce zewn. chwilami 
nie pracuje 

Podczas pracy urządzenie samoczynnie dostosowuje prędkość wentylatora do panujących 
warunków. Możliwe jest okresowe zatrzymywanie się wentylatora jednostki zewnętrznej 

Praca urządzenia jest nierówna, 
nieprzewidywalna 

Fale radiowe I elektromagnetyczne (np. z nadajników telefonii komórkowej) mogą 

powodować zakłócenia w pracy urządzenia 

W takim przypadku: 

• Wyłącz I włącz ponownie zasilanie do urządzenia. 

• Wciśnij na pilocie przycisk ON/OFF celem restartu urządzenia 

 
UWAGA      
Jeżeli nie udało się rozwiązać problemu skontaktuj się z najbliższym dostawcą lub serwisem. Dokładnie opisz powstałą 
usterkę oraz oznaczenie posiadanego modelu urządzenia. 

 



  

 
Najczęstsze problemy oraz ich rozwiązania      

 
Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwiazanie 

 
Nastawiona temperatura może być wyższa od 

temperatury pokojowej 
Zmniejsz nastawy temperatury 

 
Wymiennik w jednostce wewn. lub zewn. jest 

zabrudzony 
Wyczyść wymiennik ciepła 

Urządzenie słabo 

chłodzi 

Filtr powietrza jest zabrudzony 
Wyjmij filtr I wyczyść zgodnie ze wskazówkami 

zamieszczonymi powyżej 

Wlot lub wylot powietrza z jednostek jest 

zablokowany 

Wyłącz urządzenie usuń wszelkie przeszkody blokujące 

przepływ powietrza 

Drzwi lub okna w pomieszczeniu są otwarte 
Upewnij się, że drzwi oraz okna pomieszczenia, 

w którym pracuje urządzenie są zamknięte 

Pomieszczenie jest mocno nasłonecznione 
Zasłoń okna w czasie największego promieniowania 

słonecznego 

Zbyt wiele źródeł ciepła w pomieszczeniu ( ludzie, 

komputery, urządzenia elektroniczne) 
Zmniejsz ilość źródeł ciepła w pomieszczeniu 

Zbyt niska ilość czynnika chłodniczego w obiegu 
Sprawdź wszystkie połączenia instalacji chłodniczej pod 

kątem wycieku, poszukaj zagięć na rurach 

Włączona jest funkcja SILENCE  

Funkcja SILENCE powoduje zmniejszenie częstotliwości 

pracy sprężarki, co może powodować zmniejszoną 

wydajność. Wyłącz funkcję SILENCE  

Urządzenie nie pracuje 

Brak zasilania z sieci energetycznej Poczekaj aż zasilanie zostanie przywrócone 

Zasilanie jest wyłączone  Włącz zasilane 

Bezpiecznik jest spalony Wymień bezpiecznik 

Zużyte baterie w pilocie Wymień baterie na nowe 

Funkcja Timer jest włączona Wyłącz funkcję Timer  

Jednostka często się 

włącza I wyłącza 

Zbyt duża lub zbyt mała ilość czynnika 

chłodniczego w obiegu 

Uzupełnij ilość czynnika zgodnie z zaleceniami 

producenta. 

Wilgoć w instalacji chłodniczej 
Opróżnij instalację z powietrza, I uzupełnij czynnik 

zgodnie z zaleceniami producenta 

Sprężarka jest uszkodzona Wymień sprężarkę 

Napięcie zasilania jest zbyt wysokie lub zbyt 

niskie 
Zasil urządzenie napięciem zalecanym przez producenta 

Urządzenie słabo grzeje 

Zimne powietrze dostaje się przez nieszczelne / 

otwarte okna lub drzwi 

Upewnij się, że drzwi oraz okna pomieszczenia, 

w którym pracuje urządzenie są szczelnie zamknięte 

Zbyt mała ilość czynnika chłodniczego w obiegu 
Uzupełnij ilość czynnika zgodnie z zaleceniami 

producenta. 

Diody na urządzeniu 

migają 

Urządzenie może przestać pracować lub kontynuować pracę w zależności od kodu błędu. W przypadku 

wystąpienia kodu błędu odczekaj ok 10 min, jeśli błąd nie zniknie samoczynnie, odłącz urządzenie z sieci 

odczekaj kilka minut.  

 

W przypadku ponownego pojawienia się błędu skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym serwisem. 

Kod błędu jest 

wyświetlany na j. wewn. 

np.: 

• E0, El, E2... 

• PI, P2, P3... 

• FI, F2, F3... 

 
UWAGA      
Czynności serwisowe mogące powodować uszkodzenie ciała lub stwarzające innego rodzaju zagrożenia, zawsze powinny być 
wykonywane przez osoby przeszkolone posiadające odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz niezbędne uprawnienia. Jeśli nie 
jesteś pewien swoich umiejętności, wiedzy, lub nie posiadasz stosownych uprawnień, skontaktuj się z najbliższym 
autoryzowanym instalatorem.



 
 

 

Użytkowanie klimatyzatorów  
w krajach europejskich 
 

 

 

     Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 7 roku życia, osoby upośledzone umysłowo oraz osoby bez odpowiedniego doświadczenia i 

wiedzy, o ile zostały wcześniej właściwie poinstruowane lub odbywa się to pod okiem osoby z odpowiednią wiedzą. Instrukcje powinny zawierać opis 

prawidłowego i bezpiecznego obchodzenia się z  urządzeniem oraz informacje o wiążących się z tym niebezpieczeństwach. Dzieci nie powinny bawić się 

urządzeniem. Czyszczenie oraz czynności serwisowe nie mogą być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.  

 

UTYLIZACJA: 

• Nie wyrzucaj tego produktu razem z niesortowalnymi odpadami komunalnymi.  

• Konieczne jest przekazanie tego typu odpadów do specjalnego przetworzenia. 

• Wyrzucanie urządzenia razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego jest nielegalne. 

• Istnieje kilka sposobów pozbycia się sprzętów tego typu: 

A. Miasto organizuje zbiórki odpadów elektronicznych, podczas których można przekazać urządzenie bez ponoszenia kosztów. 

B. Podczas kupowania nowego urządzenia sprzedawca przyjmie nasz stary klimatyzator bez żadnej opłaty. 

C. Producent odbierze od klienta produkt bez obciążania go kosztami. 

D. Produkty tego typu, zawierające cenne elementy, mogą zostać sprzedane na skupie metali. 

 

     Produkty tego typu, zawierające cenne elementy, mogą zostać sprzedane na skupie metali.  Wyrzucenie urządzenia „na dziko” naraża Cię na ryzyko 

utraty zdrowia. Niebezpieczne substancje z urządzenia mogą przeniknąć do wód gruntowych stwarzając niebezpieczeństwo przedostania się do łańcucha 

pokarmowego ludzi 
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.
Gwarancja jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu

          Model jednostki wewnętrznej            Numer seryjny

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    
           Model jednostki zewnętrznej    Numer seryjny

                    

          Pieczęć i podpis sprzedawcy                Pieczęć i podpis instalatora

       Data sprzedaży:               Data montażu:

        Numer faktury:          Miejsce montażu:   

    
Nazwa i adres klienta

   
ętu

       Akceptuję warunki gwarancji oraz
   potwierdzam odbiór sprawnego sprz
               Data i podpis klienta

KARTA  GWARANCYJNA                           PL 
 

 
 

http://www.foxitsoftware.com/shopping
http://www.foxitsoftware.com/shopping


WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja  ta  przeznaczona  jest  wyłącznie  dla  klimatyzatorów  marki  Vivax  zakupionych
w Polsce i jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Karta Gwarancyjna jest ważna, jeżeli sporządzona jest na oryginalnym druku, a wszystkie jej
pola  są  prawidłowo  wypełnione.  Jakiekolwiek  skreślenia  lub  poprawki  w  Karcie
Gwarancyjnej są równoważne z jej unieważnieniem.

3. Gwarancja udzielana jest na okres 36 miesięcy, licząc od daty zakupu Klimatyzatora, pod
warunkiem wykonywania odpłatnych przeglądów serwisowych klimatyzatora, nie rzadziej niż
co 6 miesięcy. 

4. Gwarancją objęte są wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących
w klimatyzatorze. Gwarancją nie są objęte:

 uszkodzenia  powstałe  w  wyniku  błędów  popełnionych  przez  instalatora  przy  montażu
Klimatyzatora,  uszkodzenia  powstałe  z  przyczyn  zewnętrznych  np.  uszkodzenia
mechaniczne, uderzenie pioruna, powodzi, korozji, przepięć sieci elektrycznej itp.

 uszkodzenia powstałe w wyniku nieprzestrzegania warunków technicznych eksploatacyjnych
zawartych  w  Instrukcji  Obsługi,  a  w  szczególności  z  nieprawidłowej  eksploatacji,
konserwacji,  obsługi,  przechowywania, użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych
(np. filtrów), czynności i części wymienione w Instrukcji Obsługi oraz należące do normalnej
eksploatacji urządzenia np. konserwacja urządzenia, wymiana filtrów,

 roszczenia z tytułu parametrów technicznych sprzętu, o ile są one zgodne z podanymi przez
producenta w Instrukcji Obsługi lub innym dokumencie o charakterze normatywnym.

5. Wady oraz  awarie  klimatyzatora  Vivax  ujawnione  w  okresie  gwarancji  przed  pierwszym
przeglądem  usuwane  będą  bezpłatnie  przez  Autoryzowanego  instalatora  wykonującego
montaż  urządzenia,  a  w  okresie  po  pierwszym  przeglądzie  przez  Autoryzowanego
Instalatora  wykonującego  okresowe  przeglądy  konserwacyjne  urządzenia  w  możliwie
krótkim terminie, nie przekraczającym 14 dni, licząc od daty zgłoszenia Klimatyzatora do
naprawy. Koszt dodatkowych prac instalatorskich, wymaganych do realizacji naprawy np.
demontaż Klimatyzatora, pokrywa instalator. Okres ten może ulec wydłużeniu w przypadku
konieczności importu niezbędnych części zamiennych z zagranicy.

6. Użytkownik  zobowiązany  jest  do  przeprowadzenia  w  ciągu  roku  co  najmniej  dwóch
przeglądów  technicznych  Klimatyzatora  Vivax,  w  porze  jesienno-zimowej  i  zimowo-
wiosennej,  w celu dokonania niezbędnych do prawidłowej  pracy czynności  serwisowych,
zgodnych z wykazem umieszczonym w Instrukcji Obsługi. Przeglądy te są płatne według
cennika Autoryzowanego Instalatora i muszą być odnotowane w Karcie Gwarancyjnej.
W przypadku braku wykonywania  obowiązkowych przeglądów technicznych,  użytkownik  
traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji.

7. Użytkownik może zostać obciążony kosztami nieuzasadnionej wizyty serwisowej.
8. Użytkownik  traci  wszelkie  prawa  wynikające  z  gwarancji  w  przypadku  stwierdzenia

dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych.
9. Okresowe przeglądy serwisowe i konserwacyjne obejmują następujące czynności:

 Sprawdzenie stanu instalacji oraz parametrów pracy klimatyzatora,
 Sprawdzenie ilości czynnika chłodniczego,
 Sprawdzenie wydajności układu chłodniczego oraz nawiewowego,
 Odgrzybianie oraz mycie jednostki wewnętrznej oraz zewnętrznej,
 Sprawdzenie szczelności układu,
 Kontrola ciśnienia gazu w układzie,
 Kontrola sprawności instalacji elektrycznej,
 Sprawdzenie drożności odprowadzenia skroplin.

VIVAX
     www.vivaxpolska.pl     

      info@vivaxpolska.pl      

Awarie i problemy z pracą klimatyzatora należy zgłaszać do Autoryzowanego Instalatora
 wykonującego okresowe przeglądy konserwacyjne urządzenia.
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