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 WAŻNE INSTRUKCJE  
Przed zainstalowaniem i korzystaniem z tego mobilnego 

klimatyzatora należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. 

Zachowaj niniejszą instrukcję w celu uzyskania gwarancji i 

innych zastosowań. 

 

OSTRZEŻENIE 
1. Nie należy stosować żadnych środków innych niż zalecane 

przez producenta w celu przyspieszenia odszraniania lub 

czyszczenia.  

2. Urządzenie musi znajdować się w pomieszczeniu, w którym 

nie ma stałego zagrożenia zapłonem łatwopalnych 

substancji (np. Otwartego ognia, zapalonego palnika 

gazowego lub iskry gorące)  

3. Nie wolno demontować ani wrzucać do ognia.  

4. Należy pamiętać, że czynnik chłodniczy nie musi pachnieć. 

5. Urządzenie powinno być zainstalowane, obsługiwane lub 

przechowywane w pomieszczeniu o powierzchni ponad 13 

m2. 

6. Serwis może być wykonywany wyłącznie zgodnie z 

zaleceniami producenta.  

7. Urządzenie powinno być przechowywane w dobrze 

wentylowanym pomieszczeniu, którego wielkość odpowiada 

określonej objętości pomieszczenia.  

8. Wszystkie procedury robocze, które mogą mieć wpływ na 

bezpieczeństwo, mogą być wykonywane wyłącznie przez 

kompetentne osoby.  
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9. ZAWSZE ZAPEWNIĆ DOBRY PRZEPŁYW POWIETRZA! 

Upewnij się, że powietrze nawiewane i wydmuchiwane do/z 

urządzenia nigdy nie jest zablokowane. 

10. Obsługuj urządzenie na poziomej powierzchni, aby zapobiec 

wyciekom wody.  

11. Nie używaj urządzenia w miejscu o atmosferze wybuchowej 

lub korozyjnej. 

12. Obsługuj to urządzenie w maksymalnej temperaturze 

otoczenia 35 °C.  

13. Funkcja grzania tego urządzenia może być używana w 

temperaturze otoczenia w zakresie 7 do 23 °C. 

14. Regularnie czyść filtr powietrza, aby zapewnić maksymalną 

wydajność chłodzenia. 

15. Po wyłączeniu urządzenia włącz go ponownie najwcześniej 

po 3,5 minutach. Przestrzeganie tej instrukcji chroni 

sprężarkę przed uszkodzeniem.  

16. Urządzenie potrzebuje do obsługi sprężarki minimalnego 

prądu 7 A. Aby uniknąć przeciążenia domowych przewodów 

elektrycznych, nie używaj przedłużacza do podłączenia 

urządzenia i nie podłączaj innych urządzeń do tego samego 

gniazda elektrycznego. 

17. To urządzenie jest przeznaczone do chłodzenia, ogrzewania 

i osuszania wnętrza. 
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18. Gdy urządzenie jest włączone, wentylator zaczyna działać, 

ale sprężarka uruchamia się dopiero po 3 minutach migania 

wskaźnika chłodzenia.  

● Podczas funkcji Ogrzewanie wskaźnik ogrzewania 

będzie migać przez 3,5 minuty, dopiero potem 

włączy się sprężarka i wentylator. 

19. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego musi on 

zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany punkt 

serwisowy lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę w celu 

zmniejszenia potencjalnego ryzyka. 

20. Aby upewnić się, że urządzenie jest bezpiecznie 

zutylizowane, należy najpierw wyjąć z niego akumulator a 

następnie przekazać do usunięcia. 

21. To urządzenie może być również używane przez dzieci w 

wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych 

zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub 

osoby o niewystarczającym doświadczeniu i wiedzy, pod 

nadzorem lub poinstruowaniem, aby bezpiecznie używać 

sprzętu i są świadome potencjalnego ryzyka. Dzieciom nie 

wolno bawić się sprzętem. Czyszczenie i konserwacja 

urządzenia przez użytkownika nie może być wykonywana 

przez dzieci bez nadzoru. 

22. Klimatyzator może być zasilany tylko przez maksymalną 

impedancję elektryczną 0,219 Ω. W razie potrzeby 

skonsultuj się z dostawcą energii. 

23. Urządzenie musi być zainstalowane zgodnie z krajowymi 

normami i przepisami elektrycznymi. 

24. Nie używaj klimatyzatora w wilgotnym pomieszczeniu, takim 

jak łazienka lub pralnia. (Nie nadaje się do modelu z 
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zestawem okien.) 

 

Transport, oznaczenie i przechowywanie 

urządzenia 

1. Transport urządzeń zawierających łatwopalny 

czynnik chłodniczy: Przestrzegać przepisów 

transportowych.  

2. Oznaczanie urządzeń za pomocą znaków: Należy 

przestrzegać lokalnych przepisów.  

3. Utylizacja sprzętu zawierającego łatwopalny 

czynnik chłodniczy: Przestrzegać lokalnych 

przepisów.  

4. Przechowywanie urządzenia: Urządzenie musi być 

przechowywane zgodnie z instrukcjami 

producenta.  

5. Przechowywanie zapakowanego (niesprzedanego) 

urządzenia: Przechowywane urządzenia muszą 

być przechowywane w odpowiednim opakowaniu 

w taki sposób, aby chronić przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, które mogłyby spowodować 

wyciek czynnika chłodniczego z urządzenia. 

Maksymalna liczba urządzeń, które można razem 

przechowywać, musi być określona zgodnie z 

lokalnymi przepisami. 

6. Urządzenie musi być przechowywane w taki 

sposób, aby chronić go przed uszkodzeniem 

mechanicznym. 

7. Warunki w miejscu pracy:  

 Wszyscy pracownicy obsługi i inni pracownicy na 
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miejscu muszą zostać powiadomieni o charakterze 

wykonywanej pracy. Należy unikać pracy w 

ograniczonej przestrzeni. Lokalizacja w miejscu 

pracy powinna być ograniczona. Sprawdź 

obecność materiału palnego, aby zapewnić 

bezpieczne warunki pracy w miejscu. 

 

 

Instrukcje eksploatacyjne 

Postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej, aby 

poprawić wydajność chłodzenia i ogrzewania: 

1) Nie należy przedłużać węża wylotowego do 

długości większej niż 400 mm. Wąż 

wydechowy musi umożliwiać dobre 

odprowadzanie powietrza. 

2)  Zachowaj minimalną odległość 500 mm 

między ścianką filtra a ścianą lub innymi 

przeszkodami. 

3) Gdy urządzenie rozpocznie rozmrażanie, 

pojawi się na displeju LED kod „dF“. 
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DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP WYDAJNEGO 
MOBILNEGO URZĄDZENIA 
KLIMATYZACYJNEGO  
 

GRATULUJEMY 

Ten klimatyzator został zaprojektowany i zbudowany 

przy użyciu najnowszych standardów i technologii. 

Pilot jest dostarczany w celu wygodnego sterowania 

urządzeniem. Inne cechy tego urządzenia to: 

- Wysoka mobilność: Łatwo przesuwa się z jednego 

pomieszczenia do drugiego za pomocą kółek, 

- Natychmiastowe użycie: Urządzenie można 

podłączyć i używać natychmiast po prostej 

instalacji węża i zestawu okien. (Zobacz zdjęcia na 

stronie 7.) 

- Silne chłodzenie: wydajny system chłodzenia 

szybko chłodzi środowisko. 

- - Cyrkulacja czystego powietrza: Osuszanie i 

filtrowanie powietrza skutecznie poprawia warunki 

oddychania.  

- Łatwy w obsłudze: Panel sterowania z łatwymi do 

zrozumienia symbolami i intuicyjnymi kontrolkami. 

- Wbudowany timer - zegar: 24-godzinny 

programowany timer - zegar do chłodzenia, 

ogrzewania i trybów osuszania 

- Przydatna funkcja „Sen“. 

 Zasilanie: 220–240 V / 50 Hz 
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 ROZPAKOWANIE JEDNOSTKI 

1. Ustaw urządzenie w pozycji pionowej. 

2. Przetnij dwa paski spinające. 

3. Podnieś karton, aby oddzielić go od 

dna. 

4. Chwyć boczny uchwyt urządzenia i 

delikatnie uwolnij go z piankowego 1 

szt. 5. Zdejmij osłonę wylotu ciepłego 

powietrza i wyciągnij wąż wylotowy oraz górny / dolny łącznik węża. 

 

 

ZAWARTOŚĆ 

1. Mobilna jednostka klimatyzacyjna (1 szt.) 

2. Pilot sterowania zdalnego (1 szt.) 

3. Zestaw okienny typ A (2 szt.) 

4. Górny/ dolny łącznik węża (1 szt. z każdego rodzaju) 

5. Łącznik węża (1 szt.) 

6. Wąż wydechowy (1 szt.) 

7. Baterie (2 szt.) 

8. Zestaw okienny typ E (1 szt.) 
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NAZWY CZĘŚCI  

 

 

1. Panel sterujący 

2. Okienko odbierania sygnału  

3. Elementy ustawiania 

4. Regulowane powietrze 

wylotowe 

5. Łącznik węża  

6. Wąż wydechowy  

7. Górny otwór odciekowy  

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Dopływ zimnego powietrza 

9. Filtr zimnego powietrza  

10. Dopływ ciepłego powietrza 

11. Filtr ciepłego powietrza 

12. Dolny otwór spustowy 
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INSTALACJA WYWIEWU CIEPŁEGO POWIETRZA 

Przed eksploatacją zainstaluj adaptery węża wylotowego według poniższej procedury. 

 

INSTALACJA WĘŻA WYDECHOWEGO 

1. Odłącz przewód wylotowy od urządzenia, obracając wąż wylotowy w kierunku 

strzałki na rysunku ①. 

2. Podłączając wąż wylotowy do urządzenia, obróć wąż wylotowy zgodnie z kierunkiem 

strzałki na rysunku ②. 
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INSTALACJA ZESTAWU OKIENNEGO 

Zamontuj zestaw okienny pionowo lub poziomo zgodnie z następującą procedurą. 

Przesuń płytę wypełniającą, aby wypełnić cały otwór otwartego okna. 

 

 

PRZYGOTOWANIE TRYBU OGRZEWANIA 

 

 

 

 Wykonaj poniższe czynności, aby użyć funkcji grzania: ·Wymontuj i wymień 

wydmuch ciepłego i zimnego powietrza i ponownie zainstaluj powietrze 

wywiewane, jak pokazano na rysunku 03. Następnie włącz urządzenie i przejdź 

do trybu ogrzewania. 

 

 

Zestaw okienny 
a 

Zestaw okienny 
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PANEL STERUJĄCY I OPIS FUNKCJI 

  : LED DISPLEJ  

  : POWER (Załącz/Wyłącz) 

  : MODE (Tryb) 

  : TIMER (Zegar): 

  : SLEEP (Sen) 

I. Opis funkcji przycisków: 

(1) POWER (Przycisk Załącz/Wyłącz) : 

     a. Tryb gotowości (stan domyślny) 

     b. Załącz/Wyłącz jednostkę. 

 Podczas załączenia jednostki świeci wskaźnik . 

 Podczas wyłączenia jednostki  (w trybie gotowości) świeci wskaźnik . 

(2) MODE (Przycisk przełączenie funkcji) : Przełącza tryb pracy w cyklu 

Chłodzenie (tryb wyjściowy) → Odwilżanie→ Ogrzewanie, i ponownie z 

powrotem do trybu Chłodzenie. 

     a. Tryb CHŁODZENIE 

 Wskaźnik  świeci. 

 Wskaźnik  świeci na niebieski. 

 Kiedy sprężarka zatrzyma się, wskaźnik  miga. 

 Displej  wyświetla ustawioną temperaturę. 

     b. Tryb ODWILŻANIE 

 Wskaźnik  świeci. 

 Wskaźnik  świeci na zielono. 

 Kiedy sprężarka zatrzyma się, wskaźnik  miga. 
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 Displej   wyświetla kod „dH“. 

      c. Tryb Ogrzewanie HEAT 

 Wskaźnik  świeci. 

 Wskaźnik  świeci na czerwono. 

 Kiedy sprężarka zatrzyma się, wskaźnik  miga. 

 Displey  wyświetla ustawioną temperaturę. 

(3) TEMP. (Okrągły regulator temperatury i czasu) :  

   a. Tryb CHŁODZENIE/OGRZEWANIE: 

 Obracaj regulatorem  po kierunku wskazówek zegara – wartość stopniowo 

podwyższa się o 1°C. Maksymalna wartość wynosi 30°C (25°C). 

 Obracaj regulatorem  przeciw kierunku wskazówek zegara – wartość 

stopniowo obniża się o 1°C. Minimalna wartość wynosi 17°C (15°C). 

 Podczas obracania okrągłego regulatora  displej  miga. Po ustawieniu 

display  wyświetli ustawioną temperaturę. 

   b. Tryb ODWILŻANIE: 

 W trybie ODWILŻANIE okrągły regulator  nie jest aktywnym. 

   c. ZEGAR: 

 Obracaj regulatorem  po kierunku wskazówek zegara – wartość stopniowo 

podwyższa się po 1 godzinę. 

 Obracaj regulatorem  przeciw kierunku wskazówek zegara – wartość 

stopniowo obniża się o 1 godzinę. 

 Naciśnij przycisk , zanim zaczniesz obracać okrągłym regulatorem . Na 

displeju  podczas ustawiania miga ustawiany czas dla automatycznego 

włączenia / wyłączenia. 

(4) SPEED (Okrągły regulator do ustawienia prędkości wentylatora) : 

     a. Obracaj regulatorem  po kierunku wskazówek zegara – prędkość będzie 

się mienić w kolejności Niska (F1) → średnia (F2) → wysoka (F3) → 

Automatyczna (AU). 

     b. Obracaj regulatorem  przeciw kierunku wskazówek zegara – prędkość 

będzie się mienić w odwrotnej kolejności Automatyczna (AU) → wysoka (F3) → 

średnia (F2) → Niska (F1). 
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     c. W trybie CHŁODZENIE można ustawić Niską, średnią, wysoką i automatyczną 

prędkość. Na displeju  se wyświetla odpowiedni wskaźnik „F1“, „F2“, 

„F3“ lub „AU“.  

     d. Domyślna prędkość wentylatora to średnia prędkość (F2). 

(5) TIMER (Przycisk do ustawienia zegara włącz/ wyłącz) :  

     a. Naciśnij przycisk , aby uaktywnić zegar. Wskaźnik  świeci. Naciśnij 

ponownie przycisk , aby anulować ustawienie zegara. Wskaźnik  

zgaśnie. 

     b. Gdy jednostka jest włączona, naciśnij przycisk  i obracaj regulatorem  

, aby ustawić czas dla wyłączenia w granicach 0 do 24 godziny.  

     c. Gdy jednostka jest wyłączona (w trybie gotowości), naciśnij przycisk  i 

obracaj regulatorem  , aby ustawić czas dla włączenia w granicach 0 do 24 

godziny. 

 Podczas ustawiania zegara obracaniem regulatora  po/przeciw kierunku 

wskazówek zegara wartość mieni się o +/− 1 godzinę. 

     e. Podczas ustawiania zegara naciśniesz i przytrzymasz przycisk  przez 

1 sekundę, wartość stopniowo będzie się podwyższała. 

(6) SLEEP (Przycisk dla funkcji SEN) :   

     a. Funkcja SEN w trybie CHŁODZENIE: 

 Wskaźnik  świeci. 

 Ustawiona temperatura po 1 godzinie podwyższy się o 1 °C, po 2 godzinach o 2 

°C i potem ta temperatura jest utrzymywana. 

     b. Funkcja SEN w trybie OGRZEWANIE: 

 Wskaźnik  świeci. 

 Ustawiona temperatura po 1 godzinie obniży o 1 °C, po 2 godzinach o 2 °C i 

potem ta temperatura jest utrzymywana.  

   c. Funkcja SEN nie jest aktywna w trybie ODWILŻANIE. 

II. Tryb GOTOWOŚĆ (STANDBY): 

W trybie gotowość świecą jedynie wskaźniki  oraz . 
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III. Tryb ZEGAR (TIMER): 

(1) Zakres ustawienia zegara wynosi 0 do 24 godzin. 

(2) Gdy urządzenie jest włączone, możesz użyć timera - zegara, aby ustawić 

automatyczne wyłączanie.  Gdy urządzenie jest w trybie gotowości, możesz użyć 

timera, aby ustawić automatyczne włączanie. 

(3) Podczas ustawiania zegara można dla ustawienia wymaganego czasu użyć 

przycisku  lub regulatora okrągłego . 

(4) Podczas każdego naciśnięcia przycisku TIMER wartość na displeju  

podwyższy z „00“→„01“……→ aż do „24“ i potem zmieni się znovu na „00“. 

(5) Ustawienie automatycznego wyłączenia 

     a. W celu automatycznego wyłączenia naciśnij przycisk . Na displeju  

miga wymagana godzina. Po ustawieniu godziny po 5 sekundach wznowi się 

wyświetlanie według aktualnego trybu pracy. 

     b. Naciśnij przycisk  przed ustawioną godziną, aby anulować ustawione 

wyłączenie. Jednostka zostanie bezpośrednio wyłączona. 

(6) Ustawienie automatycznego włączenia 

     a. Możesz także zaprogramować funkcje podczas ustawiania włączania 

czasowego. 

     b. W celu automatycznego włączenia naciśnij przycisk . Po ustawieniu 

displej wyświetli resztę czasu.  

     b. Naciśnij przycisk  przed ustawioną godziną, aby anulować ustawione 

włączenie. Jednostka zostanie bezpośrednio włączona. 

     d. Po ustawieniu czasowego włączenia urządzenie może nadal być obsługiwane 

lub przełączane na inne funkcje. 

IV. Tryb SEN (SLEEP): 

(1) Po podłączeniu zasilania funkcja SEN automatycznie nie zaktywuje się.  

(2) Funkcja SEN w trybie CHŁODZENIE: 

 Wskaźnik  świeci. 

 Ustawiona temperatura po 1 godzinie podniesie się o 1 °C, po 2 godzinach o 2 

°C i potem zostanie tylko utrzymywana. 
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(3) Funkcja SEN w trybie OGRZEWANIE: 

 Wskaźnik  świeci. 

 Ustawiona temperatura po 1 godzinie obniży się  o 1 °C, po 2 godzinach o 2 °C i 

potem temperatura ta jest podtrzymywana.  

(4) Funkcja SEN nie jest aktywną w trybie ODWILŻANIE. 

V. Przyłączenie wyświetlania temperatury (°C/°F):  

(1) Temperatura standardowo wyświetla się w stopniach Fahrenheita (°F). 

(2) Kiedy w trybie gotowości naciśnij i przytrzymasz przycisk  przez 5 sekund, 

wyświetlanie temperatury przełączy się między stopniami Celsjusza (°C) i 

Fahrenheita (°C). Na displeju mignie „88“ i zabrzmi krótki dźwięk, który 

zasygnalizuje, ze wyświetlanie temperatury jest przełączone. 

VI. Zabezpieczenie: 

(1) Zabezpieczenie sprężarki  

Przed ponownym włączeniem będzie sprężarka minimum przez 3 minuty 

wyłączona. 

(2) Zabezpieczenie odraszania 

    (a) Displej  wyświetla kod „dF“. 

    (b) Jednostka odmraża, kiedy jej temperatura wewnętrzna jest zbyt niska, aż 

temperatura wewnętrzna powróci. Na displeju pojawi się ponownie według 

odpowiedniej funkcji. 

(3) Displej  wyświetla kod „E1“, jeśli czujnik temperatury powietrza ulegnie 

awarii. Wszystkie wskaźniki zgasną i urządzenie się wyłączy. Po rozwiązaniu 

problemu urządzenie będzie kontynuowało poprzednią operację. 

(4) Displej  wyświetla kod „E2“, jeśli czujnik temperatury parownika ulegnie 

awarii. Wszystkie wskaźniki zgasną i urządzenie się wyłączy. Po rozwiązaniu 

problemu urządzenie będzie kontynuowało poprzednią operację. 

(5) Zabezpieczenie przeciw wyciekowi wody 

(a) Displej  wyświetla kod „E4“. 

(b) Kiedy taca ociekowa jest wypełniona wodą, urządzenie przestaje działać i na 

displeju wyświetla się kod „E4“. Gdy problem zostanie rozwiązany, pozostaje 

jednostka w trybie gotowości. Aby przywrócić pracę naciśnij przycisk . 
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FUNKCJE PILOTA STEROWANIA ZDALNEGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. POWER  

2. FUNC  

3. TIMER  

4. AUTO  

5. HI  

6. MID  

7. LOW  

8. SLEEP  

9. TEMP.  

Załącz/Wyłącz  

Wybór trybu pracy  

Programowanie zegara  

Automatyczna prędkość wentylatora  

Wysoka prędkość wentylatora 

Średnia prędkość wentylatora 

Niska prędkość wentylatora 

Praca nocna (funkcja SEN)  

Ustawienie temperatury  
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WAŻNE INFORMACJE 

Urządzenie odparowuje skroploną wodę i odprowadza ją przez wąż wylotowy. 

1. W trybie CHŁODZENIE nie ma potrzeby instalowania węża odpływowego. Upewnij 

się, że otwór spustowy jest zamknięty gumowym zamknięciem podczas pracy.  

2. W trybie OGRZEWANIE wyciągnij gumowe zamknięcie ①i zainstaluj wąż spustowy, 

aby osiągnąć optimum Ogrzewania.  

3. W trybie ODWILŻANIE wyciągnij gumowe zamknięcie ①, zainstaluj wąż spustowy i 

odłącz wąż wylotowy, aby uzyskać optymalną wydajność Odwilżania.  

※ Kiedy miska spustowa jest wypełniona wodą, displej  wyświetla kod „E4“, 

aby kontynuować działanie, usuń gumową uszczelkę ②z dolnego otworu 

spustowego i spuść wodę. Po spuszczeniu wody naciśnij ponownie przycisk POWER, 

aby ponownie uruchomić urządzenie. 
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KONSERWACJA   
PRZED CZYSZCZENIEM, ODŁĄCZ PRZEWÓD ZASILANIA 

URZĄDZENIA. 

 

Filtry powietrza 

Filtry powietrza znajdują się po 

lewej stronie urządzenia. 

Można je łatwo usunąć, pociągając 

ramę w kierunku strzałki. 

Skraplacz / parownik 

Użyj odkurzacza i szczotki. 

Osłona plastikowa 

Czyść wilgotną szmatką i wytrzyj miękką szmatką. 

 

ZASILANIE  

1. Sprawdź, czy napięcie zasilania jest prawidłowe.  

2. Mocno podłącz wtyczkę do gniazdka, aby zmniejszyć ryzyko upływu prądu. 

3. Nigdy nie ciągnij mocno za przewód zasilający, ponieważ może to spowodować 

uszkodzenie. 
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MIEJSCE UŻYCIA 

1. Umieścić urządzenie w wystarczająco dużym i wentylowanym miejscu, aby 

zapewnić dobry przepływ powietrza wylotowego. 

2. Nigdy nie wkładaj jednostki do wody lub w wilgotne miejsce, aby zapobiec 

przepływowi prądu. 

3. Nie umieszczaj urządzenia na słonecznym miejscu, w przeciwnym razie może się 

wyłączyć z powodu przegrzania. Ponadto kolor pokrywy może również ulec 

zmianie lub zniknąć. 

 

PRZYDATNE RADY 

Urządzenie jest wyposażone w specjalny bezpiecznik termiczny. 

Upewnij się, że urządzenie nie stoi blisko żadnych przedmiotów (np. mebli lub zasłon). 

Blokowanie dopływu powietrza może znacznie wpłynąć na jego działanie. 

 

Rozwiązywanie problemów 

1. Informacje o serwisie 

1) Kontrole miejsca  

Przed rozpoczęciem prac przy układzie z palnym czynnikiem chłodniczym należy 

przeprowadzić kontrolę bezpieczeństwa w celu zminimalizowania ryzyka 

zapalenia się czynnika chłodniczego. Przed przystąpieniem do pracy przy 

układzie czynnika chłodniczego należy postępować zgodnie z poniższymi 

instrukcjami.  

2) Procedura pracy  

Prace należy wykonywać w określony sposób, aby zminimalizować ryzyko 

powstania łatwopalnego gazu lub oparów podczas pracy.  

3) Sprawdź obecność czynnika chłodniczego 

Obszar musi być sprawdzony przed i podczas pracy z odpowiednim detektorem 

czynnika chłodniczego, aby dostarczyć informacji o potencjalnym ryzyku 

środowiska łatwopalnego. Należy upewnić się, że zastosowano urządzenie do 
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wykrywania przecieków czynnika chłodniczego, które nadaje się do użycia z 

łatwopalnymi środkami chłodzącymi, tj. Nieiskrzącymi, odpowiednio 

uszczelnionymi lub iskrobezpiecznymi.  

 

4) Obecność gaśnicy 

Jeśli konieczne jest wykonywanie jakichkolwiek prac w podwyższonej 

temperaturze z urządzeniami chłodniczymi lub innymi powiązanymi częściami, 

musi być dostępny odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy. Trzymaj przygotowany 

proszek lub CO2 (śnieg) w pobliżu punktu napełniania czynnikiem chłodniczym. 

5) Brak źródeł zapłonu 

Żadna osoba wykonująca prace na instalacji chłodniczej obsługującej rurociąg, 

który zawiera lub zawierał łatwopalny czynnik chłodniczy nie może 

wykorzystywać żadnego źródła zapłonu w sposób powodujący ryzyko pożaru lub 

wybuchu. Wszystkie możliwe źródła zapłonu, w tym palenie papierosów, 

powinny znajdować się wystarczająco daleko od miejsca instalacji, naprawy, 

demontażu i utylizacji, w których może dostać się łatwopalny czynnik chłodniczy. 

Przed rozpoczęciem pracy sprawdź obszar wokół urządzenia, aby upewnić się, 

że nie ma ryzyka pożaru lub innych źródeł zapłonu. Musi być umieszczony znak 

"zakaz palenia"“.  

6) Wentylowany obszar 

Przed uruchomieniem systemu lub rozpoczęciem pracy w wysokich 

temperaturach należy upewnić się, że obszar jest otwarty lub wystarczająco 

przewietrzony. Należy zapewnić odpowiednią wentylację przez cały czas pracy. 

Wentylacja musi być w stanie bezpiecznie rozproszyć wszelkie uciekające 

czynniki chłodnicze, najlepiej do powietrza zewnętrznego.  

7) Kontrola urządzeń chłodniczych 

Jeśli podzespoły elektryczne zostaną zmienione, część zamienna musi być 

odpowiednia do tego celu i mieć wymagane parametry. Zawsze postępuj zgodnie 

z instrukcjami producenta dotyczącymi konserwacji i serwisu. W razie 
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wątpliwości skonsultuj się z działem technicznym producenta.   

W przypadku instalacji z użyciem łatwopalnego czynnika chłodniczego należy 

wykonać następujące kontrole:   

– lość ładunku odpowiada rozmiarowi przestrzeni, w której zainstalowane są 

elementy zawierające czynnik chłodniczy.   

– rządzenia wentylacyjne i otwory wentylacyjne są funkcjonalne i nie są 

zablokowane. 

– Jeśli stosowany jest pośredni obwód chłodzący, musí zostać sprawdzina 

obecność czynnika chłodniczego w obwodzie wtórnym.   

– Oznakowanie urządzenia musi być wyraźnie widoczne i czytelne. - Nieczytelne 

znaki i napisy muszą zostać naprawione.   

– Przewody chłodzące i inne części są instalowane tam, gdzie jest mało 

prawdopodobne, aby były narażone na jakąkolwiek substancję, która może 

powodować korozję części zawierających czynnik chłodniczy, chyba że są 

wykonane z materiałów, które są odporne na korozję lub są odpowiednio 

zabezpieczone przed korozją.  

8) Kontrola urządzeń elektrycznych  

Naprawa i konserwacja komponentów elektrycznych muszą obejmować wstępne 

kontrole bezpieczeństwa i procedury kontroli części. W przypadku awarii, która 

mogłaby zagrozić bezpieczeństwu, żadne zasilanie elektryczne nie może być 

podłączone do obwodów elektrycznych, dopóki problem nie zostanie rozwiązany 

w sposób zadowalający. Jeśli usterki nie można natychmiast naprawić, ale 

operacja musi być kontynuowana, należy zastosować odpowiednie rozwiązanie 

tymczasowe. Konieczne jest powiadomienie właściciela urządzenia, by 

powiadomił wszystkie strony.    

Wstępne elementy kontroli bezpieczeństwa obejmują:    

• Kondensatory są wyczerpane: Rozładowanie musi odbywać się w bezpieczny 

sposób, aby uniknąć iskrzenia 

• Podczas napełniania / opróżniania czynnika chłodniczego lub systemu nie będą 
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widoczne żadne elementy elektryczne ani przewody.   

• Urządzenie jest prawidłowo uziemione.  

2. Naprawy uszczelnionych części   

1) Podczas naprawy uszczelnionych części, wszystkie źródła zasilania muszą zostać 

odłączone od naprawionego sprzętu przed wyjęciem uszczelnionych pokryw itp. 

Jeśli podczas naprawy jest absolutnie konieczne, aby urządzenie było podłączone 

do źródła zasilania, trwale działający wykrywacz nieszczelności prądu elektrycznego 

musi być umieszczony w najbardziej krytycznym punkcie, aby ostrzec przed 

potencjalnie niebezpieczną sytuacją.   

2) Szczególną uwagę należy zwrócić na następujące punkty, aby zapewnić, że 

podczas pracy na elementach elektrycznych osłona nie zostanie zakłócona w taki 

sposób, aby wpłynąć na stopień ochrony. Obejmuje to również uszkodzenia kabli, 

nadmierną liczbę połączeń, zaciski niezgodne z oryginalną specyfikacją, 

uszkodzenie uszczelki, nieprawidłowy montaż / montaż uszczelki itp..  

Upewnij się, że urządzenie jest bezpiecznie zamontowane. 

Upewnij się, że uszczelki lub materiały uszczelniające nie są uszkodzone, aby nie 

mogły już zapobiec przenikaniu łatwopalnych gazów. Części zamienne muszą być 

zgodne ze specyfikacjami producenta.  

UWAGA Używanie silikonowego szczeliwa może zakłócać skuteczność niektórych 

rodzajów urządzeń wykrywających wycieki gazu. Iskrobezpieczne komponenty nie 

muszą być izolowane przed rozpoczęciem pracy. 

3. • Naprawa iskrobezpiecznych części 

Nie podłączaj żadnych stałych indukcyjnych ani pojemnościowych obciążeń do 

obwodu, bez upewnienia się, że nie przekroczysz dopuszczalnego napięcia lub 

prądu dla używanego urządzenia.   

Iskrobezpieczne komponenty są jedynymi typami elementów, które mogą pracować 

nawet w obecności łatwopalnych gazów w powietrzu. Sprzęt testowy musi mieć 

określone parametry. Części należy wymieniać tylko na części określone przez 

producenta. Inne części mogą spowodować zapłon nieszczelnego czynnika 
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chłodniczego w powietrzu. 

4. Okablowanie 

Należy upewnić się, że okablowanie nie jest zużyte i wolne od zużycia, korozji, 

nadmiernego nacisku, wibracji, ostrych krawędzi lub innych niekorzystnych skutków 

środowiska. Kontrola powinna również uwzględniać wpływ starzenia się materiału 

lub stałych wibracji wywołanych na przykład przez sprężarki lub wentylatory. 

5. Wykrywanie łatwopalnych czynników chłodniczych 

Szukając lub wykrywając wyciek czynnika chłodniczego, w żadnym wypadku nie 

wolno wykorzystywać potencjalnych źródeł zapłonu. Nie wolno używać czujnika 

halogenowego (lub inny detektor wykorzystujący otwarty płomień).  

6. Metody wykrywania wycieków 

W przypadku palnych układów chłodniczych odpowiednie są następujące metody 

wykrywania wycieku czynnika chłodniczego.   

Elektroniczne wykrywacze wycieków mogą być używane do wykrywania wycieków 

czynnika chłodniczego, ale ich czułość może nie być odpowiednia i może wymagać 

ponownego skalibrowania. (Urządzenie do wykrywania musi być kalibrowany w 

miejscu, w którym nie ma czynnika chłodniczego.) Upewnij się, że czujnik jest 

odpowiednia dla używanego czynnika i nie może spowodować zapłonu. Urządzenie do 

wykrywania nieszczelności czynnika chłodniczego musi być ustawione na wartość 

procentową LFL (niższy limit łatwopalności) czynnik chłodniczy, musi być skalibrowany 

do używanego czynnika chłodniczego i musi być w stanie określić odpowiednie 

stężenie gazu (max. 25 %).   

W przypadku większości czynników chłodniczych można stosować rozwiązania do 

wykrywania wycieków, ale należy unikać środków zawierających chlor, ponieważ chlor 

może reagować z czynnikiem chłodniczym i powodować korozję rur miedzianych.   

Jeśli podejrzewa się wyciek czynnika, wszystkie otwarte płomienie muszą zostać 

usunięte / zgaszone.   

Jeżeli wykryty zostanie wyciek czynnika chłodniczego, a naprawa wymaga lutowania, 

konieczne jest usunięcie całego czynnika chłodniczego z układu lub ich odizolowanie 
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 (za pomocą zaworów odcinających) w części systemu, która jest oddalona od 

wycieku. Przed rozpoczęciem i podczas lutowania system rur należy przepłukać 

tlenem wolnym od azotu (OFN). 

7. Spuszczenie czynnika chłodniczego i próżnia  

Podczas interwencji obwód czynnika chłodniczego w celu naprawy lub w dowolnym 

innym celu, stosując zwykłe procedury. W szczególności należy przestrzegać 

sprawdzonych metod pracy z łatwopalnym chłodziwem. Wykonaj następujące kroki: 

• Usuń czynnik chłodniczy.   

• Oczyść obwód gazem obojętnym.    

• Wykonaj próżnię.   

• Ponownie wyczyść gazem obojętnym.   

• Otwórz obwód przez cięcie lub lutowanie.   

Ładunek czynnika chłodniczego należy opróżnić do odpowiednich zbiorników. System 

musi być "przepłukany" azotem bez tlenu (OFN), dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Ten proces może wymagać kilkakrotnego powtórzenia. Do tej operacji nie wolno 

używać sprężonego powietrza ani tlenu. Płukanie musi odbywać się poprzez 

wprowadzenie do układu próżniowego azotu nie zawierającego tlenu (OFN) aż do 

osiągnięcia ciśnienia roboczego, następnie odprowadzane do atmosfery, a na końcu 

system jest opróżniany. Tę procedurę należy powtarzać, dopóki w układzie nie będzie 

czynnika chłodniczego. Po ostatnim napełnieniu OFN ciśnienie w układzie musi być 

zredukowane do ciśnienia atmosferycznego, aby można rozpocząć pracę nad 

systemem. Ta operacja jest absolutnie konieczna, jeśli na rurociągu ma być wykonane 

lutowanie. Upewnij się, że wylot pompy nie znajduje się w pobliżu żadnego źródła 

zapłonu, a miejsce jest wystarczająco wentylowane. 

8. Procedury napełniania czynnikiem chłodniczym  

Oprócz zwykłych procedur należy spełnić następujące wymagania:   

– Upewnić się, że podczas korzystania z urządzenia do napełniania, nie było 

żadnego zanieczyszczenia innymi czynnikami chłodniczymi. Węże lub orurowanie 

muszą być jak najkrótsze, w celu zminimalizowania ilości zawartego w nim 
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czynnika chłodniczego. 

– Zbiorniki muszą stać w pozycji pionowej.    

– Przed rozpoczęciem napełniania czynnikiem chłodniczym, upewnij się, że układ 

chłodzenia jest uziemiony.   

– Po zakończeniu napełniania, zaznacz informacje o wypełnieniu na etykiecie 

systemowej (jeśli jeszcze jej nie ma).    

– Należy zachować ostrożność, aby uniknąć przepełnienia układu chłodzenia. Przed 

napełnieniem systemu należy przeprowadzić test ciśnieniowy za pomocą azotu 

beztlenowego (OFN). Po zakończeniu napełniania czynnikiem chłodniczym należy 

przeprowadzić kontrolę wycieków chłodziwa przed uruchomieniem systemu. 

Późniejszy test szczelności musi zostać przeprowadzony przed opuszczeniem 

miejsca. 

9. Usunięcie z eksploatacji 

Przed wykonaniem tej operacji istotne jest, aby technik w pełni znał urządzenie i 

wszystkie jego funkcje. Zaleca się stosowanie najlepszych praktyk w celu 

bezpiecznego usunięcia wszystkich czynników chłodniczych. Przed wykonaniem 

pracy należy pobrać próbkę oleju i czynnika chłodniczego, jeśli wymagana jest 

analiza przed ponownym użyciem poddanego recyklingowi czynnika chłodniczego. 

Przed rozpoczęciem pracy niezbędne jest zapewnienie dostępu do prądu:   

a) Poznaj urządzenie i jego działanie.    

b) Odłącz system od źródła zasilania.   

c) Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, iż:  

• W razie potrzeby dostępny jest sprzęt do obsługi mechanicznej kontenerów.   

• Wszystkie środki ochrony osobistej są dostępne i są używane prawidłowo.   

• Proces odpompowania czynnika chłodniczego jest stale sprawdzany przez 

wykwalifikowaną osobę.   

• Sprzęt do pompowania i zbiorniki są zgodne z odpowiednimi normami.   

d) Spuść czynnik chłodniczy z układu, o ile jest to możliwe.   

e) Jeśli próżnia nie jest możliwa, przygotuj rozdzielnicę, aby czynnik mógł spłynąć z 
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różnych części systemu.   

f) Przed rozpoczęciem schładzania umieść pojemnik z czynnikiem na wadze.   

g) Uruchom pompę i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta.   

h) Nie przepełniaj pojemników. (ie więcej niż 80% objętości ciekłego wsadu).   

i) Nie należy tymczasowo przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego 

zasobnika.   

j) Po prawidłowym napełnieniu zbiorników i zakończeniu procesu upewnić się, że 

zbiorniki i sprzęt pompujący są natychmiast usuwane z miejsca i że wszystkie 

zawory odcinające na urządzeniu są zamknięte.   

k) Spuszczonego czynnika chłodniczego nie wolno wykorzystywać do napełnienia 

innego systemu klimatyzacji, o ile nie został on wyczyszczony i sprawdzony. 

10. Oznaczenie 

Urządzenie musi być oznakowane etykietą wskazującą, że zostało ono wycofane 

z eksploatacji i że czynnik chłodniczy został z niego wycofany. Data i podpis 

muszą znajdować się na etykiecie. Upewnij się, że urządzenie zawiera etykiety 

wskazujące, że urządzenie zawiera łatwopalny czynnik chłodniczy.  

11. Odprowadzanie i recykling czynnika chłodniczego 

Podczas usuwania czynnika chłodniczego z układu w celu naprawy lub likwidacji zaleca 

się stosowanie najlepszych praktyk w celu bezpiecznego usunięcia całego czynnika 

chłodniczego. 

Podczas tankowania zbiorników należy się upewnić, że używane są tylko odpowiednie 

zbiorniki do chłodziwa. Wszystkie używane pojemniki muszą być zaprojektowane dla 

spuszczonego czynnika chłodniczego i muszą być odpowiednio oznakowane (tzn. 

specjalne pojemniki do recyklingu czynnika chłodniczego). Zbiorniki muszą być 

wyposażone w zawór bezpieczeństwa i powiązane zawory odcinające w dobrym stanie 

technicznym. Przed opróżnieniem płynu chłodzącego należy opróżnić puste pojemniki i 

odessać, jeśli to możliwe. 

Sprzęt pompujący musi być w dobrym stanie, musi być obsługiwany i musi nadawać 

się do pompowania łatwopalnych czynników chłodniczych. Ponadto zestaw 
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skalowanych wag musi być dostępny w dobrym stanie technicznym. Węże muszą być 

dobrze uszczelnione i muszą być w dobrym stanie. 

 Przed użyciem pompy sprawdź, czy jest w dobrym stanie, czy jest prawidłowo 

konserwowana i czy wszystkie odpowiednie części elektryczne są uszczelnione, 

aby zapobiec zapłonowi w przypadku wycieku czynnika chłodniczego. W razie 

wątpliwości skontaktuj się z producentem. 

Spuszczony czynnik chłodniczy musi zostać zwrócony dostawcy czynnika 

chłodniczego w właściwym pojemniku na odpady i musi zostać sporządzone 

odpowiednie powiadomienie o transporcie odpadów. Nie mieszaj różnych rodzajów 

czynnika chłodniczego w jednostkach serwisowych, a zwłaszcza nie w tackach. 

Jeśli chcesz wyjąć sprężarkę lub wyjąć olej ze sprężarki, upewnij się, że została 

zapewniona wystarczająca próżnia, aby upewnić się, że w oleju nie pozostaje żaden 

palny czynnik chłodniczy. Opróżnianie należy wykonać przed przekazaniem sprężarki 

dostawcy. Do przyspieszenia tego procesu można użyć tylko elektrycznego 

ogrzewania obudowy sprężarki. Jeśli olej wycieknie z układu, należy zachować 

odpowiednie środki ostrożno. 

 Parametry bezpiecznika urządzenia  

Typ: 5ET lub SMT   Napięcie: 250V   Prąd: 3,15 A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiązywanie problemów  
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SPECYFIKACJE 

Oznaczenie modelu APA-14P 

Typ zasilania  220–240 V / −50 Hz 

Znamionowy pobór mocy  (EN60335) 

Chłodzenie  

Ogrzewanie 

1535 W 

1290 W 

Moc chłodzenia  4000 W 

Moc ogrzewania  4000 W 

Odwilżanie  70 litrów/doba 

Czynnik chłodniczy  R290 / 0,27kg 

Dopuszczalne ciśnienie robocze: 

Ssanie 0,6MPa (6Kgf/cm
2
) 

Tłoczenie 2,5MPa (25Kgf/cm
2
) 

Dopuszczalne maksymalne ciśnienie 

robocze 
4,0MPa (40Kgf/cm

2
) 

Rozmiary (mm)  300 (sz) × 550 (gł) × 790 (w) 

 

Kod Przyczyna problemu Rozwiązanie 

E1 Zwarcie w czujnikach 

temperatury powietrza lub 

awaria płyty elektroniki. 

Skontaktuj się z przedstawicielem 

serwisu, aby poprosić o naprawę 

E2 Zwarcie czujnika temperatury 

wymiennika lub awaria płyty 

elektroniki. 

Skontaktuj się z przedstawicielem 

serwisu, aby poprosić o naprawę. 

E4  Napełnienie miski odpływowej. Wyciągnij gumowy korek spustowy 

znajdujący się w dolnej części 

urządzenia i spuść wodę. 



 PL-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbol ten oznacza, że produktu tego w krajach UE nie można 

wyrzucać łącząc go ze zwykłym odpadem komunalnym. Aby 

zapobiec możliwemu skażeniu środowiska naturalnego lub zdrowia z 

powodowanego niekontrolowaną likwidacją, należy przekazać go do 

właściwego recyklingu, w celu wsparcia trwałego powtórnego 

wykorzystania źródeł materiałowych. W celu pozbycia się zużytego 

urządzenia należy skorzystać z punktów zbioru odpadu lub 

skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został 

zakupiony. Może on przejąć ten produkt w celu dokonania 

ekologicznie bezpiecznego recyklingu. 
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Użyte chłodziwo 

Informacje dotyczące użytego chłodziwa 

Urządzenie jest wypełnione łatwopalnym czynnikiem chłodniczym R290. Konserwacja i 

likwidacja musi być przeprowadzana przez wykwalifikowanych pracowników. 

Typ chłodziwa: R290 (Propan)  

Wzór chłodziwa R290: CH3CH2CH3 

Ilość środka chłodniczego: patrz tabliczka znamionowa. Hermetycznie zamknięty 

system. 

Wartość GWP: 3 

GWP = Global Warming Potential (potencjał globalnego ocieplania) 

 

Producent, upełnomocniony przedstawiciel 

Producent: SINCLAIR CORPORATION Ltd., 1-4 Argyll St., London, UK 

Upełnomocniony przedstawiciel: SINCLAIR Global Group s. r. o., ul. Purkyňova 45, 

Brno 612 00, Republika Czeska 

Urządzenie wyprodukowano w Chinach (Made in China) 

 

Kontakt na wsparcie techniczne 

Serwis - gwarancyjny i pogwarancyjny 

W razie wystąpienia usterki, problemów związanych z jakością lub innych, odłączyć 

urządzenie od zasilania i skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub autoryzowanym 

zakładem serwisowym. 

Telefon kontaktowy w Polsce: 606 239 979 w każdym dniu roboczym w godzinach od 

8:00 - 16:00 

Informacje o produktach znajdziesz na: www.coolexpert-world.com 

Napisz do nas: info@coolexpert-world.com 

Telefon alarmowy: 112 

 

 




