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Uwaga: 

 
Na produkcie jest 

zamieszczony ten symbol. 
Oznacza on, że urządzenia 
elektryczne i elektroniczne 
nie można likwidować wraz 
z odpadem komunalnym, 
muszą być przekazywane 
do wyznaczonego punktu 

zbioru. 

A. Informacje dotyczące likwidacji przez użytkowników 
prywatnych 

1. W Unii Europejskiej 

Uwaga: Urządzenie to nie może być likwidowane razem z 
odpadem komunalnym! 

Zgodnie z nową dyrektywą UE, która określa prawidłowy 
sposób zbioru zużytych urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych, postępowania z nimi i ich recyklingiem, zużyte 
urządzenia elektryczne i elektroniczne muszą być likwidowane 
oddzielnie. 

Po wprowadzeniu dyrektywy w krajach członkowskich UE 
gospodarstwa domowe mogą oddawać zużyte urządzenia 
elektryczne i elektroniczne bezpłatnie w określonych punktach 
zbioru*. 

W niektórych krajach* stare urządzenia można oddawać 
bezpłatnie u sprzedawcy u którego dokonuje sie zakupu 
nowego urządzenia. 

*) Szczegółowe informacje można uzyskać w lokalnym 
urzędzie administracji. 

Jeżeli zużyte urządzenie elektryczne lub elektroniczne zawiera 
baterie lub akumulatory, należy je wyjąć i przekazać zgodnie z 
lokalnymi rozporządzeniami. 

Prawidłowa likwidacja wspomaga prawidłową gospodarkę 
odpadami. Profesjonalna likwidacja stanowi obronę przed 
zanieczyszczaniem środowiska naturalnego. 

2. W krajach poza UE 

Informować się w lokalnym urzędzie samorządowym o 
przepisach dotyczących likwidacji urządzenia. 

A. Informacje dotyczące likwidacji przez użytkowników 
przemysłowych 

1. W Unii Europejskiej 

Jeżeli produkt był używany dla celów działalności 
gospodarczej, a obecnie ma zostać zlikwidowany: 

Należy zwrócić się do sprzedawcy, który posiada informacje 
dotyczące zwrotu starego urządzenia. Możliwe jest, że zwrot i 
recykling będzie płatny. Małe wyroby (i małe ilości) może 
będzie można zwrócić bezpłatnie.  

2. W krajach poza UE 

W sprawie prawidłowej likwidacji tego przyrządu należy 
informować się w urzędzie samorządowym. 

 
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
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ZALECENIA DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTWA 
Zasady bezpieczeństwa 
Aby zapobiegać możliwym wypadkom, należy stosować się do poniższych zaleceń. 
Niewłaściwe użytkowanie urządzenia i nie stosowanie się do instrukcji może być przyczyną 
wypadku. 

Zawsze należy: 

 Urządzenia klimatyzacyjne należy użytkować tak, aby chronić je przed wilgocią, np. wodą. 
Nigdy nie stawiać urządzenia w miejscu, gdzie jest narażone na spadnięcie do wody lub innej 
cieczy. Jeżeli to nastąpi, należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania. 

 Urządzenie klimatyzacyjne należy transportować w pozycji pionowej a przy eksploatacji 
należy umieścić je na stabilnej powierzchni poziomej. 

 Urządzenie nie użytkowane należy wyłączyć. 

 Napraw może dokonywać osoba z odpowiednim przygotowaniem zawodowym. Jeżeli 
ulegnie uszkodzeniu przewód zasilający, musi być naprawiony przez osobę z odpowiednim 
przygotowaniem zawodowym. 

 Pomiędzy urządzeniem i przedmiotami otaczającymi musi być pozostawione przynajmniej 30 
cm wolnej przestrzeni dla zapewnienia swobodnego przepływu powietrza. 

 Przewrócenie urządzenia powoduje emitowanie hałasu, natychmiast należy je wyłączyć z 
zasilania. 

Nigdy nie należy: 

 Nie należy eksploatować urządzenia klimatyzacyjnego w pomieszczeniu o dużej wilgotności, 
np. w łazience lub pralni. 

 Nie należy dotykać urządzenia mając mokre lub wilgotne ręce, czy też stojąc boso na 
posadzce. 

 Przyciski na panelu sterowania należy naciskać tylko palcami, nie używając do tego innych 
przedmiotów. 

 Nie wolno demontować zainstalowanych osłon. Nigdy nie eksploatować urządzenia nie 
pracującego prawidłowo lub jeżeli spadło bądź uszkodzonego. 

 Nigdy nie włączać/wyłączać urządzenia przez włożenie/wyciągniecie wtyczki z gniazda. 
Używać włącznika na panelu sterowania. 

 Nie zakrywać kratki doprowadzenia/wydmuchu powietrza i nie zastawiać kratki wlotowej. 

 Chronić urządzenie przed niebezpiecznymi środkami chemicznymi, ani nie stosować tych 
środków do czyszczenia urządzenia. Nie użytkować urządzenia tam , gdzie znajdują się 
materiały łatwopalne lub pary, np. alkohol, środki owadobójcze, benzyna itp. 

 Nie dopuszczać dzieci do obsługi urządzenia. 

 Nie używać urządzenia do innych funkcji niż opisane w niniejszej instrukcji. 

 Urządzenie nie jest przystosowane do pracy non stop, do stosowania w warunkach 
przemysłowych i chłodzenia w okresie zimowym w pomieszczeniach technicznych jak np. w 
serwerowniach. Może nastąpić zamarzanie jednostki lub jej wyłączanie (patrz warunki 
eksploatacji). 
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Oszczędność energii 

 Użytkować urządzenie w pomieszczeniu o zalecanej wilgotności. 

 Urządzenie umieścić tak, aby meble nie tłumiły przepływ powietrza. 

 Podczas słonecznej części dnia pozostawiać żaluzje zamknięte lub zaciągnięte zasłony. 
Okna i drzwi zamknięte 

 Należy dbać o czystość filtrów. 

Warunki eksploatacji 

 Urządzenie klimatyzacyjne musi być eksploatowane w poniższym zakresie temperatur: 
 

TRYB TEMPERATURA W POMIESZCZENIU 

CHŁODZENIE 17 ~ 35 °C 

OSUSZANIE 13 ~ 35 °C 

* OGRZEWANIE (model z pompą cieplną) 5 ~ 30 °C 

* OGRZEWANIE (model z ogrzewaniem 
elektrycznym) 

≤ 30 °C 

* MODEL APM-12AN1 nie posiada funkcji ogrzewania 

Narzędzia niezbędne do zainstalowania płyty mocowania 

1. Wkrętak (krzyżowy, średniej wielkości) 
2. Miara taśmowa lub linijka 
3. Nóż lub nożyczki 
4. Piła (jeżeli będzie konieczne docięcie płyty, z powodu zbyt wąskiego okna) 

OSTRZEŻENIE - Ze względów bezpieczeństwa 

 Nie przechowywać i nie używać w pobliżu tego i innych urządzeń benzyny lub innych 
substancji łatwopalnych. 

 Przeciwdziałać zagrożeniom pożarowym lub porażeniem prądem elektrycznym. Nie 
stosować przedłużaczy lub trójników. Nie usuwać z wtyczki zasilania żadnych styków. 

OSTRZEŻENIE - Połączenie elektryczne 

 Należy upewnić się czy instalacja elektryczna odpowiada parametrom wybranego modelu. 
Informacje te znajdują się na tabliczce znamionowej, która umieszczona jest na boku 
urządzenia i za kratką. 

 Należy upewnić się czy urządzenie jest prawidłowo uziemione. Prawidłowe uziemienie jest 
istotne dla ograniczenia ryzyka porażenia prądem elektrycznym i spowodowaniem pożaru. 
Przewód zasilający zaopatrzony jest we wtyczkę z trzema stykami. Wtyczka gwarantuje 
przyłączenie do uziemienia w celu zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym. 

 Urządzenie klimatyzacyjne musi być podłączone do prawidłowo uziemionego gniazda. Jeżeli 
gniazdo, do którego ma być podłączone urządzenie nie jest prawidłowo uziemione lub 
zabezpieczone odpowiednim przerywaczem lub wyłącznikiem różnicowoprądowym, należy 
zwrócić się o wymianę gniazda do elektryka z uprawnieniami. 

 Należy zapewnić dobry dostęp do gniazda, do którego załączone jest urządzenie. 
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NAZWY CZĘŚCI 
Akcesoria 

CZĘŚĆ NAZWA CZĘSCI ILOŚĆ 

 
lub 

 

Rura wydmuchowa i adapter I i adapter 
B ( końcówka płaska i okrągła: 
uzależniona od typu modelu) 
Przesuwna płyta instalacyjna do okna i 
śruba. 

1 komplet 

 
Adapter wydmuchowy dościenny A (*) 1 szt. 

 
Adapter B (końcówka okrągła)(*) 4 szt. 

 Kołek i wkręt (*) 4 szt. 

 Uszczelnienie piankowe 3 szt. 

 

Pilot i baterie 
(tylko dla modeli ze zdalnym 
sterowaniem) 

1 szt. 

 

Wąż odpływowy i adapter węża 
odpływowego (*) 

1 szt. 

 
UWAGA: (*) Dodatkowe wyposażenie; nie stanowi wyposażenia wszystkich modeli. 

 Sprawdzić, czy opakowanie zawiera wszystkie elementy i sprawdzić ich stosowanie według 
zaleceń instalacyjnych. 

 
UWAGA: Wszystkie rysunki w niniejszej instrukcji są tylko rysunkami orientacyjnymi. 
Urządzenie klimatyzacyjne może wyglądać inaczej. Decydujący jest rzeczywisty wygląd 
urządzenia. 
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Nazwy części 

Od frontu 

 

 
 

Rys. 1 
 

1. Panel sterowania 

2. Pozioma płytka kierunkująca przepływ 
powietrza (automatyczna regulacja) 

3. Kółka jezdne 

4. Uchwyt transportowy (po obu stronach) 

 

Tył 

 

 
 

Rys. 2 

5. Górny filtr powietrza (za kratką) 

6. Górny wlot powietrza 

7. Wylot powietrza 

8. Odpływ wody (tylko w modelach z pompą 
cieplną) 

9. Wyprowadzenie zasilania 

10. Uchwyt przewodu zasilania (używa się tylko 
podczas magazynowania urządzenia) 

11. Dolny odpływ wody ze zbiornika 

12. Uchwyt wtyczki przewodu zasilania (używa 
się tylko podczas magazynowania 
urządzenia) 

13. Dolny filtr powietrza (za kratką) 

14. Dolny wlot powietrza 

15. Górny odpływ wody 

 
 



8 

FUNKCJE URZĄDZENIA 
KLIMATYZACYJNEGO 
Instrukcje dla sterowania elektronicznego 
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z działaniem 
panela sterowania i pilota i wszystkimi funkcjami, a następnie należy postępować zgodnie z 
opisem danej funkcji. 
Urządzeniem można sterować za pomocą panelu sterowania lub pilota. 
 
UWAGA: Niniejsza instrukcja nie zawiera opisu działania pilota. Szczegóły patrz 
"Instrukcja obsługi pilota", dostarczana wraz z urządzeniem. 
 

Panel sterowania urządzeniem klimatyzacyjnym 
 

Rys. 3 
 
* APM-12AN1 - tryb HEAT (ogrzewanie) nie jest dostępny 
 
1. Przycisk POWER (Zasilanie) 

Włączenie/ wyłączenie urządzenia. 
 
2. Przycisk SLEEP (Czuwanie) 

Używa się w celu włączenia funkcji Czuwanie. 
 
3. Przycisk FAN (Wentylator) 

Reguluje prędkość wentylatora. W celu ustawienia prędkości wentylatora należy nacisnąć 
Niska, Średnia, Wysoka lub Automatyka. Wybraną prędkość wskazuje odpowiadający 
wskaźnik za wyjątkiem automatycznej regulacji prędkości. Przy nastawionej automatycznej 
regulacji prędkości, wszystkie wskaźniki wentylatora są wygaszone. 

 
4. Przycisk UP (+) i Down (–) (Zwiększenie/Zmniejszenie) 

Przycisk używa się dla zmiany (zwiększenia/zmniejszenia) ustawionej temperatury (ze 
skokiem 1 °C) w zakresie 17 ~ 30 °C lub w celu zmiany ustawienia regulatora czasu w 
przedziale godzinowym0 ~ 24.  
UWAGA: Temperaturę można wyświetlać w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita. W celu 
przełączenia jednostki temperatury należy jednocześnie nacisnąć przyciski UP (+) i DOWN 
(–) i przytrzymać przez 3 sekundy. 
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5.  Przycisk MODE (Tryb roboczy) 

Ustawia wymagany tryb roboczy. Przy każdym naciśnięciu przycisku tryb roboczy cyklicznie 
przełącza się w następującej kolejności: Automatyka (AUTO ), Chłodzenie (COOL ), 
Osuszanie (DRY ), Wentylator (FAN ) i Ogrzewanie (HEAT , tylko w modelach 
posiadających funkcję grzania). Ustawiony tryb jest wskazywany przez odpowiedni wskaźnik 
trybu. 

 
6. Przycisk TIMER (Regulator czasowy) 

Używa się łącznie z przyciskami UP (+) i DOWN (–) w celu ustawienia czasu 
automatycznego włączenia lub wyłączenia urządzenia. Funkcja automatycznego włączenia 
(on) lub wyłaczenia (off) jest wskazywana przez odpowiedni wskaźnik. 

 
7. Przycisk SWING 

Nacisnąć w celu włączenia funkcji automatycznego kierowania wydmuchiwanego powietrza. 
Kiedy funkcja jest uaktywniona, można przy użyciu tego przycisku zablokować płytkę uchylną 
w wymaganym ustawieniu. 

 
8. Wyświetlacz LED 

Wyświetla ustawioną temperaturę w °C lub °F i ustawienie regulatora czasowego. W trybach 
Osuszanie i Wentylator wskazuje temperaturę w pomieszczeniu. 
 

9. Funkcja sterowania zużyciem energii 
Jeżeli w trybie chłodzenia,  przez określony czas, temperatura otoczenia jest niższa niż 
temperatura ustawiona przez użytkownika, jednostką automatycznie będzie sterować funkcja 
sterowania zużyciem energii. Sprężarka i silnik wentylatora wyłączy się a wskaźnik 
informujący o sterowaniu zasilaniem zaświeci się. Jeżeli temperatura otoczenia wzrośnie 
powyżej ustawionej przez użytkownika temperatury, jednostka automatycznie przerwie 
funkcję sterowania zużyciem energii i kontrolka sterowania zasilaniem zgaśnie. Sprężarka i 
wentylator zaczną pracować. 
 
 
Kody błędów i funkcji ochronnych 
E1 Uszkodzenie czujnika temperatury w pomieszczeniu 

Wyłączyć urządzenie, odłączyć od zasilania i następnie ponownie podłączyć. Jeżeli 
usterka powtarza się, należy wezwać serwis. 

E2 Uszkodzenie czujnika temperatury parownika 
Wyłączyć urządzenie, odłączyć od zasilania i następnie ponownie podłączyć. Jeżeli 
usterka powtarza się, należy wezwać serwis. 

E3 Uszkodzenie czujnika temperatury skraplacza 
Wyłączyć urządzenie, odłączyć od zasilania i następnie ponownie podłączyć. Jeżeli 
usterka powtarza się, należy wezwać serwis. 

E4 Usterka komunikacji z panelem wyświetlacza 
Wyłączyć urządzenie, odłączyć od zasilania i następnie ponownie podłączyć. Jeżeli 
usterka powtarza się, należy wezwać serwis. 

P1 Dolny zbiornik wody jest pełny 
Podłączyć przewód odpływu i wypuścić zgromadzoną wodę. Jeżeli nadal aktywny jest 
wskaźnik ochrony należy zawezwać serwis. 
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ZALECENIA EKSPLOATACYJNE 
Funkcja CHŁODZENIE 

– Naciskać powtarzalnie przycisk MODE do chwili zadziałania wskaźnika funkcji Chłodzenie 
(COOL ). 

– Naciskaniem przycisku UP (+) lub DOWN (–) ustawić wymaganą temperaturę w 
pomieszczeniu. Temperaturę można ustawiać w przedziale 17~30 °C. 

– Przyciśnięciem przycisku FAN należy ustawić wymaganą prędkość pracy wentylatora. 

Funkcja GRZANIE (tylko w modelach z funkcją grzania) 

– Naciskać powtarzalnie przycisk MODE do chwili zadziałania wskaźnika funkcji Grzanie 
(HEAT ). 

– Naciskaniem przycisku UP (+) lub DOWN (–) ustawić wymaganą temperaturę w 
pomieszczeniu. Temperaturę można ustawiać w przedziale 17~30 °C. 

– Przyciśnięciem przycisku FAN należy ustawić wymaganą prędkość pracy wentylatora. W 
niektórych modelach w trybie Grzanie nie jest dostępne ustawienie prędkości wentylatora. 

Funkcja OSUSZANIE 

– Naciskać powtarzalnie przycisk MODE do chwili zadziałania wskaźnika funkcji Osuszanie 
(DRY ). 

– W tym trybie nie jest dostępne ustawienie prędkości wentylatora ani temperatury. Wentylator 
pracuje z małą prędkością. 

– W celu osiągnięcia maksymalnego efektu osuszania należy zamknąć okna i drzwi. 
– Nie wystawiać rurę przez okno. 

Funkcja AUTOMATYKA 

– Jeżeli urządzenie klimatyzacyjne jest ustawione w tryb Automatyka ( ), będzie 
automatycznie ustawiać funkcję Chłodzenie, Grzanie (tylko w modelach z grzaniem) lub 
Wentylator w zależności od ustawionej temperatury i temperatury w pomieszczeniu. 

– Klimatyzator będzie automatycznie regulować temperaturę w pomieszczeniu zgodnie z 
ustawioną temperaturą. 

– W trybie Automatyka nie można ustawić prędkości wentylatora. 

Funkcja WENTYLATOR 

– Naciskać powtarzalnie przycisk MODE do chwili zadziałania wskaźnika funkcji Wentylator 
(FAN ). 

– Przyciśnięciem przycisku FAN należy ustawić wymaganą prędkość pracy wentylatora. Nie 
można ustawić temperatury. 

– Nie wystawiać rurę przez okno. 

Funkcja REGULATOR CZASOWY 

– Jeżeli klimatyzator jest włączony, przez naciśnięcie przycisku TIMER aktywuje się funkcja 
automatycznego wyłączenia i zapala się wskaźnik TIMER OFF (off). Naciskaniem przycisku 
UP (+) lub DOWN (–) ustawić wymaganą godzinę automatycznego wyłączenia. W ciągu 5 
sekund należy ponownie nacisnąć przycisk TIMER, aby uruchomił się program zadanego 
wyłączenia. Zaświeci się wskaźnik TIMER ON (on). Naciskaniem przycisku UP (+) lub 
DOWN (–) ustawić wymaganą godzinę automatycznego włączenia. 

– Jeżeli klimatyzator jest włączony, przez naciśnięcie przycisku TIMER aktywuje się funkcja 
automatycznego włączenia i po ponownym naciśnięciu w ciągu 5 sekund uaktywni się 
funkcja automatycznego wyłączenia. 
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– Przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku UP (+) lub DOWN (–) wywołuje się zmianę 
godziny o skoku 0,5 godziny aż do godziny 10 a następnie ze skokiem 1 godziny do godziny 
24. Jednostka sterująca będzie odliczać czas pozostały do uruchomienia. 

– Jeżeli podczas ustawiania w czasie 5 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, 
system automatycznie powróci do trybu wyświetlania ustawionej temperatury. 

– Włączenie lub wyłączenie klimatyzatora lub ustawienie regulatora czasowego na godzinę 0.0 
program włączenie/wyłączenie anuluje się. 

– Program automatycznego włączenia/wyłączenia zostanie anulowany także w przypadku 
wystąpienia usterki(E1, E2, E3 lub E4). 

Funkcja CZUWANIE 

Po naciśnięciu przycisku SLEEP, ustawiona temperatura po 30 minutach wzrośnie (przy 
chłodzeniu) lub obniży się (przy grzaniu) o 1 °C. Po kolejnych 30 minutach ustawiona 
temperatura znowu wzrośnie (przy chłodzeniu) lub obniży (przy grzaniu) o 1 °C. Temperatura ta 
będzie utrzymywać się przez 7 godzin a następnie przywróci się do pierwotnie ustawionego 
stanu. Na tym kończy się działanie funkcji Czuwanie i urządzenie pracuje w uprzednio 
ustawionym trybie. 
UWAGA: Funkcji tej nie można uzyć w trybie Wentylator lub Osuszanie. 
 

Pozostałe funkcje 

Automatyczny restart 

Jeżeli dojdzie do nieoczekiwanego wyłączenia urządzenia w związku z przerwą w dostawie 
energii elektrycznej, funkcja to po ustaniu przerwy w dostawie energii elektrycznej spowoduje 
automatyczne uruchomienie urządzenia. 

3 minutowy czas zwłoki przed wznowieniem pracy 

Kiedy urządzenie wyłączy się nie można je uruchomić ponownie przed upływem 3 minut. 
Spowodowane to jest ochroną urządzenia. Eksploatację można podjąć dopiero po upływie 3 
minut. 

Ustawienie kierunku wydmuchu powietrza 

Płytkę kierującą wydmuchem powietrza można ustawiać 
automatycznie. 

 Automatyczne ustawienie kierunku wydmuchiwanego 
powietrza (rys. 4): 

– Kiedy urządzenie jest włączone, płytka znajdzie się w pozycji 
otwartej. 

– Przez naciśnięcie przycisku SWING na panelu sterowania 
lub pilocie można uruchomić funkcję automatycznego 
wychylania płytki kierunkującej. 

– Płytka automatycznie będzie wychylać się w górę i w dół. 
– Nie ustawiąć płytki ręcznie. 
 
 

Automatyczne wychylanie 

Rys. 4 
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ZALECENIA INSTALACYJNE 

Umiejscowienie 

 Klimatyzator powinien być ustawiony na 
stałym podłożu w celu zminimalizowania 
hałasu i drgań. W celu zapewnienia 
stabilnej pozycji należy postawić 
klimatyzator na równym i gładkim podłożu, 
które wytrzyma wagę urządzenia. 

 Urządzenie wyposażone jest w kółka 
ułatwiające jego ustawienie. Urządzenie 
należy przemieszczać po gładkiej i równej 
powierzchni. Należy uważać podczas 
przejazdu po dywanie. Nie przejeżdżać 
urządzeniem po leżących przedmiotach. 

 Urządzenie należy umieścić w pobliżu 
prawidłowo uziemionego gniazda, 
spełniającego warunki dotyczące zasilania 
urządzenia. 

 W pobliżu zasysania i wydmuchu powietrza 
nie mogą znajdować się żadne przeszkody 

 W celu zapewnienia sprawności 
klimatyzacji pomiędzy urządzeniem a 
ścianą należy pozostawić 30 do 100 cm 
wolnej przestrzeni. 

Montaż płyty maskującej w oknie 

Płyta maskująca została zaprojektowana w 
sposób zapewniający umieszczenie jej w 
większości pionowych i poziomych okien. Przy 
niektórych typach okien wymagane będzie 
przystosowanie płyty podczas instalowania. 
Minimalne i maksymalne wymiary okna patrz 
rys. 6 i7. Płytę maskującą można zamocować 
używając śruby (patrz rys. 7a). 
 
Uwaga: Jeżeli wymiar okna jest mniejszy niż 
podana minimalna długość płyty maskującej, 
należy odciąć nadmiar płyty. 
Nigdy nie należy ciąć płyty w miejscu, gdzie 
znajduje się otwór. 
 

 A (cm) B (cm) 

Typ I 67,5 123 

Typ II 56,2 98,2 

 
 

 

 

Pionowe 
przesuwne 
okno 

Poziome 
przesuwne 
okno 

Płyta maskująca 
Minimum: A cm 
Maksimum: B cm 

Płyta maskująca 
Minimum: A cm 
Maksimum: B cm 

śruba 

Płyta maskująca 

Rys. 5 

Rys. 6 

Rys. 7 

Rys. 7a 
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Instalacja w pionowym przesuwnym 
oknie 

 
1. Uciąć odpowiedni odcinek uszczelki 

piankowej (samoprzylepnej) i przymocować 
do parapetu okna. Patrz rys. 8 

 
 
 
 
2. Przymocować płytę maskującą do parapetu 

okna. Ustawić długość płyty maskującej 
wzdłuż szerokości okna, jeżeli jest to 
konieczne należy ją skrócić, jeżeli 
szerokość okna jest mniejsza niż 67,5 cm 
(typ I) lub 56,2 cm (typ II). Otworzyć 
skrzydło okna i umieścić płytę maskującą 
na parapecie. Patrz rys. 9. 

 
 
 
3. Uciąć odpowiedni odcinek uszczelki 

piankowej (samoprzylepnej) i przymocować 
do skrzydła okna. Patrz rys. 10. 

 
 
 
4. Zamknąć skrzydło okienne naprzeciw płyty 

maskującej.  
 
 
 
5. Uciąć odpowiedni odcinek uszczelki 

piankowej i uszczelnić szczelinę pomiędzy 
wewnętrznym i zewnętrznym skrzydłem 
okiennym. Patrz rys. 11. 

 
 

 C (cm) 

Typ I 67,5~123 

Typ II 56,2~98,2 

 
 
 

 

 

Rys. 8 

Rys. 9 

Rys. 10 

Rys. 11 

Uszczelka 
piankowa A 
(samoprzylepna) 

Płyta maskująca 

Parapet okna 

Płyta maskująca 

Parapet okna 

Uszczelnienie 
piankowe 
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Instalacja w poziomym przesuwnym 
oknie 

 
1. Uciąć odpowiedni odcinek uszczelki 

piankowej (samoprzylepnej) i przymocować 
do ramy okna. Patrz rys. 12. 

 
 
 
2. Przymocować płytę maskującą do parapetu 

okna. Ustawić długość płyty maskującej 
wzdłuż szerokości okna, jeżeli jest to 
konieczne należy ją skrócić, jeżeli 
szerokość okna jest mniejsza niż 67,5 cm 
(typ I) lub 56,2 cm (typ II). Otworzyć 
skrzydło okna i umieścić płytę maskującą 
na parapecie. Patrz rys. 13. 

 
 
 
3. Uciąć odpowiedni odcinek uszczelki 

piankowej (samoprzylepnej) i przymocować 
do bocznej części skrzydła okna. Patrz rys. 
14. 

 
 
 
4. Zamknąć skrzydło okienne naprzeciw okna. 
 
 
 
5. Uciąć odpowiedni odcinek uszczelki 

piankowej i uszczelnić szczelinę pomiędzy 
wewnętrznym i zewnętrznym skrzydłem 
okiennym. Patrz rys. 15. 

 

 C (cm) 

Typ I 67,5~123 

Typ II 56,2~98,2 

 
 
UWAGA: Wszystkie rysunki w niniejszej 
instrukcji są tylko rysunkami orientacyjnymi. 
Urządzenie klimatyzacyjne może wyglądać 
inaczej. Decydujący jest rzeczywisty wygląd 
urządzenia. 

 

 
 

Rys. 12 

Rys. 13 

Rys. 14 

Rys. 15 

Uszczelka 
piankowa A 
(samoprzylepna) 

Płyta maskująca 

Parapet okna 

Uszczelnienie 
piankowe 
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Instalacja przewodu wydmuchowego 

Przewód wydmuchowy i adapter musi być 
przyłączony lub odłączony według trybu pracy 
urządzenia. 
 

Tryb Chłodzenie, Grzanie 
(tylko w modelach z pompą 
cieplną) lub Automatyka 

Przyłączyć 

Tryb Wentylator, Osuszanie 
lub Grzanie (tylko w modelach 
z ogrzewaniem elektrycznym) 

Odłączyć 

1. Zainstalować adapter B i adapter I na 
przewód wydmuchowy, według rys. 16a lub 
16b. Instalacja płyty maskującej patrz 
poprzednie strony. 

2. Nasadzić występ przewodu wydmuchowego 
do wycięcia na wydmuchu powietrza i 
przesunąć przewód wydmuchowy w dół 
zgodnie z kierunkiem strzałki (patrz rys. 17) 
w celu zamocowania. 

 
Przewód wydmuchowy można przymocować 
do ściany 
( Nie można stosować do urządzenia, które w swoim 
wyposażeniu nie posiada adaptera A, kołków i 
wkrętów). 
 
1. Wykonać otwór w ścianie. Zainstalować na 

zewnętrznej ścianie adapter wydmuchu A i 
zamocować przy użyciu 4 kołków i wkrętów. 
(Patrz rys. 18) 

2. Przymocować przewód wydmuchowy do 
adaptera wydmuchu A na ścianie. 

Uwaga: 
Jeżeli przewód nie jest podłączony, należy otwór 
zamknąć korkiem adaptera. 
 

 Przewód wydmuchowy można w określonym 
stopniu skrócić lub rozciągnąć według warunków 
instalowania, pożądane jest jednak, aby długość 
przewodu była jak najkrótsza. 

 

WAŻNE: 
PRZEWÓD WYDMUCHOWY NIE NALEŻY 
ZBYTNIO WYGINAĆ (patrz rys. 19). 
 

UWAGA: 
Należy uważać, aby wokoło przewodu 
wydmuchowego nie znajdowały się żadne 
przeszkody (do odległości 500 mm), aby 
zagwarantować prawidłową pracę systemu 
wydmuchowego.  

 

Rys. 16a Rys. 16b 

Rys. 18 

Rys. 17 

Wycięcie 

Występ 

Umieszczenie kołka 

Adapter A 

Pokrywa 
adaptera 

Rys. 19 
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Odprowadzenie wody 

– W trybach osuszania należy wyjąć korek z 
odpływu górnego z tyłu klimatyzatora i 
zainstalować przyłącze odpływu (5/8 
wkładka uniwersalna) z przewodem 3/4" ( 
nie znajduje się w wyposażeniu, należy 
kupić indywidualnie). W modelach bez 
przyłącza odpływu wystarczy zamocować 
przewód odpływowy w otworze 
odpływowym. Wolną końcówkę adaptera 
umieścić bezpośrednio nad kanałem 
odpływowym w piwnicy domu. Patrz rys. 
20. 

 
 
– W trybie pompy cieplnej należy wyjąć korek 

z odpływu dolnego z tyłu klimatyzatora i 
zainstalować przyłącze odpływu (5/8 
wkładka uniwersalna) z przewodem 3/4" ( 
nie znajduje się w wyposażeniu, należy 
kupić indywidualnie). W modelach bez 
przyłącza odpływu wystarczy zamocować 
przewód odpływowy w otworze 
odpływowym. Wolną końcówkę adaptera 
umieścić bezpośrednio nad kanałem 
odpływowym w piwnicy domu. Patrz rys. 
21. 

 
 
– Kiedy poziom wody w dolnym zbiorniku 

osiągnie określony poziom, odezwie się 8x 
sygnał dźwiękowy a na wyświetlaczu 
wyświetli się "P1". W tym momencie 
nastąpi natychmiastowe zatrzymanie 
procesu klimatyzacji/osuszania. Silnik 
wentylatora będzie jednak pracować nadal 
(jest to stan normalny). 
Ostrożnie przemieścić urządzenia do 
miejsca, gdzie znajduje się kanał 
odpływowy, wyjąć korek dolnego odpływu i 
wypuścić wodę (rys. 22). Otwór dolnego 
odpływu zatkać korkiem i uruchomić 
urządzenie ponownie , aby symbol "P1" 
zniknął. Jeżeli nadal aktywny jest wskaźnik 
ochrony należy zawezwać serwis. 

 
UWAGA: Przed uruchomieniem klimatyzatora 
należy pamiętać o zakorkowaniu dolnego 
odplywu. 
 

 

 

Przewód dla 
stałego odpływu 
wody 

Adapter 
przewodu 
odpływowego 

Wyjąć korek 
górnego odpływu 

Adapter 
przewodu 
odpływowego 

Przewód dla 
stałego odpływu 
wody 

Wyjąć korek 
dolnego odpływu 

Rys. 20 

Rys. 21 

Rys. 22 
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KONSERWACJA I PRZEGLĄDY 
WAŻNE: 
1. Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć urządzenie od zasilania. 
2. Do czyszczenie nie używać benzyny, rozpuszczalnika lub innych substancji chemicznych. 
3. Nie myć urządzenie bezpośrednio pod bieżącą wodą. Mogłoby to spowodować uszkodzenie 

urządzenia lub przebicia prądu elektrycznego. 
4. Jeżeli ulegnie uszkodzeniu przewód zasilający, musi być naprawiony przez producenta lub 

autoryzowany serwis. 
 

1. Filtr powietrza 

– Filtr należy czyścić co najmniej 1 x co dwa tygodnie, 
aby zgromadzony pył nie blokował przepływu 
powietrza. 

– Demontaż 
W urządzeniu znajdują się dwa filtry. Otworzyć 
górny filtr zgodnie ze strzałką (rys. 23) i następnie 
wyjąć. Zwolnić śruby, mocujące dolny filtr i wyjąć 
dolny filtr. 

– Czyszczenie 
Umyć filtr, delikatnie zanurzając w ciepłej wodzie 
(około 40 °C) z obojętnym środkiem czyszczącym. 
Następnie filtr należy wypłukać i pozostawić do 
wyschnięcia w ocienionym miejscu. 

– Montaż 
Po wyczyszczeniu zainstalować górny filtr. 
Następnie należy zainstalować filtr dolny i 
zamocować śrubę (patrz rys. 24). 

2. Osłona urządzenia 

– Do czyszczenia osłon należy używać ścierki, z 
której nie wychodzą włókna, nawilżonej obojetnym 
środkiem czyszczącym. Następnie należy 
powierzchnię wytrzeć sychą ścierką. 

3. Długotrwała przerwa w eksploatacji 

– Wyjąć gumowy korek i podłączyć przewód do 
wyprowadzenia wypływu. Wolną końcówkę 
adaptera umieścić bezpośrednio nad kanałem 
odpływowym w piwnicy domu (patrz rys. 20 i 21). 

– Wyjąć korek dolnego odpływu wody. Należy 
całkowicie opróżnić dolny zbiornik (patrz rys. 22). 

– Pozostawić pracujący przez pół dnia w trybie 
Wentylator w ciepłym pomieszczeniu, w celu 
osuszenia wnętrza urządzenia, aby zapobiec 
rozwojowi pleśni. 

– Wyłączyć urządzenie i odłączyć od zasilania. Wyjąć 
baterie z pilota. 

– Oczyścić filtr powietrza i zamontować z powrotem. 

 

 

Filtr górny 
(wyciągnąć) 

Odkręcić śrubę i wyjąć filtr 
dolny 

Zainstalować dolny filtr i 
zabezpieczyć śrubą 

Filtr górny 
(zainstalować) 

Uchwyt 

Przewód 
zasilający 

Wtyczka zasilania Gniazdo 
zasilania 

Rys. 23 

Rys. 24 

Rys. 25 
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
 MOŻLIWE PRZYCZYNY ZALECANE ROZWIĄZANIA 

1. Urządzenie nie 
uruchamia się 
po naciśnięciu 
przycisku 
POWER 
(On/Off) . 

– Na wyświetlaczu wyświetla się 
"P1". 

Wypuścić wodę z dolnego 
zbiornika. 

– Temperatura w pomieszczeniu 
jest niższa niż nastawiona 
temperatura (w trybie 
Chłodzenie). 

Zmienić ustawienie temperatury. 

2. Chłodzenie 
niedostateczne. 

– Okna i drzwi w pomieszczeniu 
nie są zamknięte. 

Sprawdzić, czy wszystkie okna i 
drzwi są zamknięte. 

– W pomieszczeniu znajdują się 
źródła ciepła. 

Jeżeli jest to możliwe, usunąć 
źródło ciepła. 

– Przewód wydmuchowy nie jest 
podłączony lub jest 
zablokowany. 

Przyłączyć przewód i sprawdzić 
jego działanie. 

– Ustawiona temperatura jest zbyt 
wysoka. 

Zmienić ustawienie temperatury. 

– Filtr powietrza jest zapchany. Wyczyścić filtr powietrza. 

3. Hałas lub 
drgania. 

– Nierówna lub pochyła podłoga. Umieścić urządzenie na poziomym 
i równym podkładzie, jeżeli jest to 
możliwe. 

4. Bulgocący 
dźwięk. 

– Dźwięk jest powodowany przez 
przepływ chłodziwa w 
klimatyzatorze. 

Jest to normalne zjawisko. 

5. Wyłączenie w 
trybie Grzanie 

– Zadziałanie automatycznej 
ochrony przed przegrzaniem. 
Kiedy temperatura na 
wydmuchu powietrza przekroczy 
70 °C, urządzenie wyłączy się. 

Po wychłodzeniu urządzenie 
włączy się. 
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INFORMACJE, SERWIS 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASTOSOWANEGO CHŁODZIWA 

 Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane objęte Protokołem z Kioto. Konserwacja i 
likwidacja musi być wykonywana przez wykwalifikowaną obsługę. 

 Typ chłodziwa: R410A 

 Skład chłodziwa R410A: (50% HFC-32, 50% HFC-125) 

 Ilość chłodziwa: patrz tabliczka znamionowa, hermetycznie zamknięty system 

 Wartość GWP: 2088 

 GWP = Global Warming Potential (potencjał globalnego ocieplenia) 

 

PRODUCENT, PRZEDSTAWICIEL 

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

 Przedstawiciel: NEPA spol. s r.o., Purkyňova 45, Brno 61200, Czech Republic 

 Urządzenie zostało wyprodukowane w Chinach (Made in China) 

 

SERWIS - gwarancyjny i pogwarancyjny 

 W razie problemów z jakością lub innych należy zwrócić się do sprzedawcy lub zakładu 
serwisowego. 

 Telefon kontaktowy w Polsce: 606 239 979 w każdym dniu roboczym w godzinach od 8:00 - 
16:00 

 Informacje o produktach znajdują się na: www.coolexpert-world.com 

 Kontakt: info@coolexpert-world.com 

 Numer alarmowy - numer telefonu: 112 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Kategoria Klimatyzator lokalny 

Nazwa modelu APM-12AN1 

Opis Symbol Wartość Jednostka 

Znamionowa wydajność chłodnicza Prated chłodnicza 3,5 kW 

Znamionowa wydajność grzewcza Prated dla ogrzewania - kW 

Znamionowy pobór mocy na potrzeby chłodzenia PEER 1,3 kW 

Znamionowy pobór mocy na potrzeby ogrzewania PCOP - kW 

Znamionowy wskaźnik efektywności energetycznej EERd 2,6 - 

Znamionowy wskaźnik efektywności COPd - - 

Pobór mocy w trybie wyłączonego termostatu PTO 52 W 

Pobór mocy w trybie czuwania PSB 0,5 W 

Zużycie energii elektrycznej dla chłodzenia QSD 1,3 kWh / h 

Zużycie energii elektrycznej dla ogrzewania QSD - kWh / h 

Poziom mocy akustycznej LWA 62 / 63 / 65 dB(A) 

Współczynnik ocieplenia globalnego GWP 2088 kg równoważników CO2 

Klasa efektywności energetycznej chłodzenie / ogrzewanie A / - - 

Czynnik chłodniczy typ * / ilość R410A / 0,41 typ / kg 

Optymalna wielkość pomieszczenia pomieszczeń 18 - 29 m
2
 

Napięcie  - ~ 220 - 240 V 

Częstotliwość - 50 Hz 

Znamionowy pobór prądu - 5,9 A 

Przepływ powietrza - 390 m
3 
/ h 

Rura do odprowadzania ciepła długość i średnica 150 / 15 cm 

Osuszanie - 28,8 litrów / dzień 

Wymiary produktu (sz. x wys. x dł.) 466 x 765 x 397 mm   

Wymiary opakowania (sz. x wys. x dł.) 515 x 880 x 443 mm   

Waga produktu netto - 32,5 kg 

Waga wraz z opakowania - 37,5 kg 

Nazwa i adres producenta lub jego autoryzowanego Producent: SINCLAIR CORPORATION Ltd., 1-4 Argyll St., London, UK 

przedstawiciela Przedstawiciel: NEPA spol. s r.o., Purkyňova 45, Brno 61200, Czech Rep. 

Dodatkowych informacji udzielają www.coolexpert-world.com / info@coolexpert-world.com 

* R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125) 
   

* GWP: 2088; 0.86 t rown. CO2     
* Zawiera fluorowane gazy cieplarniane objęte Protokołem z Kioto. 

  

 
Wygląd i parametry z powodu ulepszania produktu mogą podlegać zmianom bez uprzedniego poinformowania. 

 



 

Instrukcja obsługi pilota 
 
 

APM-12AN1 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Dziękujemy za dokonanie zakupu naszego klimatyzatora. Przed uruchomieniem klimatyzatora 
należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. 
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Uwaga: 

 
Na produkcie jest 

zamieszczony ten symbol. 
Oznacza on, że urządzenia 
elektryczne i elektroniczne 
nie można likwidować wraz 
z odpadem komunalnym, 
muszą być przekazywane 
do wyznaczonego punktu 

zbioru. 

A. Informacje dotyczące likwidacji przez użytkowników 
prywatnych 

1. W Unii Europejskiej 

Uwaga: Urządzenie to nie może być likwidowane razem z 
odpadem komunalnym! 

Zgodnie z nową dyrektywą UE, która określa prawidłowy 
sposób zbioru zużytych urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych, postępowania z nimi i ich recyklingiem, zużyte 
urządzenia elektryczne i elektroniczne muszą być likwidowane 
oddzielnie. 

Po wprowadzeniu dyrektywy w krajach członkowskich UE 
gospodarstwa domowe mogą oddawać zużyte urządzenia 
elektryczne i elektroniczne bezpłatnie w określonych punktach 
zbioru*. 

W niektórych krajach* stare urządzenia można oddawać 
bezpłatnie u sprzedawcy u którego dokonuje sie zakupu 
nowego urządzenia. 

*) Szczegółowe informacje można uzyskać w lokalnym 
urzędzie administracji. 

Jeżeli zużyte urządzenie elektryczne lub elektroniczne zawiera 
baterie lub akumulatory, należy je wyjąć i przekazać zgodnie z 
lokalnymi rozporządzeniami. 

Prawidłowa likwidacja wspomaga prawidłową gospodarkę 
odpadami. Profesjonalna likwidacja stanowi obronę przed 
zanieczyszczaniem środowiska naturalnego. 

2. W krajach poza UE 

Informować się w lokalnym urzędzie samorządowym o 
przepisach dotyczących likwidacji urządzenia. 

A. Informacje dotyczące likwidacji przez użytkowników 
przemysłowych 

1. W Unii Europejskiej 

Jeżeli produkt był używany dla celów działalności 
gospodarczej, a obecnie ma zostać zlikwidowany: 

Należy zwrócić się do sprzedawcy, który posiada informacje 
dotyczące zwrotu starego urządzenia. Możliwe jest, że zwrot i 
recykling będzie płatny. Małe wyroby (i małe ilości) może 
będzie można zwrócić bezpłatnie.  

2. W krajach poza UE 

W sprawie prawidłowej likwidacji tego przyrządu należy 
informować się w urzędzie samorządowym. 
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OBSŁUGA PILOTA 
Lokalizacja pilota 

 Używać pilota w odległości maks. 8 m od klimatyzatora i kierować 
pilota na odbiornik sygnału klimatyzatora. Otrzymanie sygnału z 
pilota jest potwierdzone sygnałem dźwiękowym. 

 
UWAGA: 

 Klimatyzatorem nie można sterować, jeżeli sygnał wysyłany z pilota 
jest blokowany przez zasłonę , drzwi lub inną przeszkodę. 

 Należy uważać, aby do pilota nie wniknęła żadna ciecz. Nie 
wystawiać pilota na bezpośrednie działanie promieni słonecznych 
lub ciepła. 

 Jeżeli na odbiornik sygnału w podczerwieni w klimatyzatorze 
oddziaływają bezpośrednio promienie słoneczne, urządzenie nie 
musi działać właściwie. Należy zaciągnąć zasłony w oknach, aby 
chronić odbiornik sygnału przed działaniem promieni słonecznych. 

 Jeżeli na sygnały z pilota reagują również inne urządzenia elektryczne, należy je przemieścić 
lub skontaktować się ze sprzedawcą. 

 

Wymiana baterii 
Pilot jest zasilany dwoma bateriami AAA (R03/LR03x2), 
umieszczonymi pod zaślepką w ttylnej części pilota. 
1. Nacisnąć na zaślepkę i wysunąć ją.  
2. Wyjąć zużyte baterie i zainstalować nowe. Zwrócić uwagę 

na prawidłowe ubiegunowanie (+) i (–).  
3. Założyć zaślepkę i zasunąć. 
 
UWAGA: Po wyjęciu baterii, zostanie usunięte wszelkie 
zaprogramowanie pilota. Po włożeniu nowych baterii należy 
pilota ponownie zaprogramować. 
 
UWAGA: 

 Nie łączyć zużytych i nowych baterii lub baterii różnego 
typu. 

 Nie pozostawiać baterii w pilocie, jeżeli urządzenie nie 
będzie użytkowane przez 2 - 3 miesięcy. 

 Zużyte baterie pozostawić w punktach zbioru. 
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PARAMETRY PILOTA 
Model RG51B1/(C)EU, RG51B14/(C)E, RG51B31/(C)E, 

RG51B/(C)EU, RG51B16/(C)E, RG51B31/(C)EU, 
RG51B17/(C)EU, RG51B18/(C)E, RG51B32/(C)EU, 
RG51B19/(C)E-M, RG51B20/(C)E, RG51B30/(C)EU, 
RG51B25/(C)E, RG51B26/(C)EU, RG51B27/(C)E, 
RG51B30/(C)E. 

Napięcie znamionowe 3,0 V (baterie „AAA“ R03/LR03×2) 

Najniższe napięcie 
umożliwiające wysłanie 
sygnału 

2,0 V 

Zasięg sygnału  8 m 

Miejsce eksploatowania -5 ~ 60 °C 

 
 
UWAGA: 
Prezentacja temperatury: 

Stopnie Celsjusza (°C): 
RG51B14/(C)E, RG51B16/(C)E, RG51B18/(C)E, RG51B31/(C)E, RG51B19/(C)E-M, 
RG51B20/(C)E, RG51B25/(C)E, RG51B27/(C)E, RG51B30/(C)E. 

Stopnie Fahrenheita (°F): 
RG51B/(C)EU, RG51B1/(C)EU, RG51B17/(C)EU,RG51B26/(C)EU, RG51B30/(C)EU, 
RG51B32/(C)EU, RG51B31/(C)EU. 

 
 

WYKAZ FUNKCJI 
1. Tryby eksploatacji: Automatyka, Chłodzenie, Osuszanie, Grzanie (tylko w modelach z funkcją 

grzania) i Wentylator. 
2. Ustawienie regulatora czasu w zakresie 24 godzin. 
3. Przedział ustawienia wymaganej temperatury: 17 ~ 30 °C 
4. Wyświetlacz LCD do prezentacji wszystkich funkcji  
 
UWAGA: 
Wszystkie rysunki w niniejszej instrukcji są tylko rysunkami orientacyjnymi. Pilot dołączony do 
nabytego klimatyzatora może mieć inny wygląd i nie musi być wyposażony we wszystkie 
przyciski i funkcje. Decydujący jest rzeczywisty wygląd urządzenia. 
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PRZYCISKI FUNKCYJNE 

 

Model: RG51B14/(C)E, 
RG51B16/(C)E, RG51B18/(C)E, 
RG51B19/(C)E-M, RG51B20/(C)E, 
RG51B30/(C)E, RG51B31/(C)E  

UWAGA: 

 Modele RG51B16/(C)E, 
RG51B18/(C)E nie posiadają 
funkcji SWING (regulacja kierunku 
powietrza). 

 Modele RG51B18/(C)E, 
RG51B19/(C)E-M, RG51B20/(C)E 
nie posiadają funkcji LED DISPLAY 
(prezentacja na wyświetlaczu 
urządzenia. 

 Model RG51B19/(C)E-M nie 
posiada funkcji MED FAN (średnia 
prędkość wentylatora). 

 Model RG51B31/(C)E posiada 
przycisk ECONOMY zamiast 
przycisku SLEEP. 

 Model RG51B30/(C)E nie posiada 
funkcji MED FAN (średnia 
prędkość wentylatora) i SWING 
(regulacja kierunku powietrza). 

 

 

Model: RG51B25/(C)E; 
RG51B27/(C)E. 

UWAGA: 
Model RG51B25/(C)E nie posiada 
funkcji SWING (regulacja kierunku 
powietrza). 

1. Przycisk TEMP DOWN ▼(Obniżanie temperatury) 
Nacisnąć przycisk w celu obniżenia ustawienia 
temperatury ze skokiem 1 °C aż do 17 °C. 

2. Przycisk TEMP UP ▲ (Podwyższenie temperatury) 
Nacisnąć przycisk w celu podwyższenia ustawienia 
temperatury ze skokiem 1 °C aż do 30 °C. 

3. Przycisk MODE (Tryb roboczy) 
Przy każdym naciśnięciu przycisku tryb roboczy cyklicznie 
przełącza się w następującej kolejności: 
→ AUTO (Automatyka) → COOL (Chłodzenie) → DRY 
(Osuszanie) → HEAT (Grzanie) → FAN (Wentylator) →  
UWAGA: Tryb Grzanie występuje tylko w modelach z 
funkcją grzania. 

4. Przycisk SWING (Kierowanie powietrza, tylko w 
niektórych modelach) 
Używa się dla uruchomienia i zatrzymania ruchu płyty 
kierunkowej i ustawienia wymaganego kierunku 
wydmuchiwania powietrza. 

5. Przycisk RESET 
Po naciśnięciu wgłębionego przycisku RESET następuje 
usunięcie wszystkich aktualnych ustawień i zostają 
aktywowane ustawienia fabryczne. 

6. Przycisk ON/OFF (Włączone/Wyłączone) 
Naciśnięcie przycisku powoduje włączenie urządzenia a 
kolejne naciśnięcie powoduje wyłączenie urządzenia. 

7. Przycisk FAN SPEED (Prędkość wentylatora) 
Używa się do nastawienia czterech stopni prędkości 
wentylatora:  
→ AUTO (Automatyczna) → LOW (Niska) → MED 
(Średnia) → HIGH (Duża) →  
UWAGA: Niektóre modele nie posiadają średniej 
prędkości wentylatora (MED FAN). 

8. Przycisk TIMER ON ( Zaprogramowany czas 
włączenia) 
Nacisnąć przycisk w celu rozpoczęcia zaprogramowania 
czasu automatycznego włączenia. Każde naciśniecie 
przycisku powoduje zmianę ustawionego czasu o 30 minut 
aż do godziny 10 a następnie po 1 godzinie aż do godziny 
24. W celu anulowania funkcji automatycznego włączenia 
należy naciskać przycisk, do chwili aż będzie ustawiony 
czas 0,0. 

9. Przycisk ECONOMY(SLEEP) (Tryb 
ekonomiczny/Czuwanie) 
Funkcja jest aktywna podczas czuwania. Potrafi 
utrzymywać najodpowiedniejszą temperaturę i oszczędzać 
energię. Funkcja jest dostępna tylko w trybie Chłodzenie 
(COOL), Grzanie (HEAT) lub Automatyka (AUTO). 
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UWAGA: Kiedy urządzenie pracuje w trybie Czuwanie 
(SLEEP), można ja anulować przez naciśnięcie przycisku 
ON/OFF FAN SPEED, SLEEP lub MODE. 

 

 
 

Model: RG51B1/(C)EU, 
RG51B/(C)EU, RG51B26/(C)EU, 
RG51B30/(C)EU, RG51B32/(C)EU, 
RG51B31/(C)EU. 
 
UWAGA:  
Modele RG51B/(C)EU nie mają 
przycisku SWING a FOLLOW ME; 
modele RG51B1/(C)EU nie mają 
przycisku FOLLOW ME; modele 
RG51B30/(C)EU nie mają przycisku 
SWING a FOLLOW ME i średnią 
prędkość wentylatora i przycisk 
SLEEP zamiast przycisku ECONOMY; 
modele RG51B32/(C)EU nie mają 
przycisku FOLLOW ME i średnią 
prędkość wentylatora i przycisk 
SLEEP zamiast przycisku ECONOMY; 
modelu RG51B31/(C)EU nie mają 
przycisku FOLLOW ME. 
 
 

 
 
Model: RG51B17/(C)EU 

 

10. Przycisk TIMER ON ( Zaprogramowany czas 
wyłączenia) 
Nacisnąć przycisk w celu rozpoczęcia zaprogramowania 
czasu automatycznego wyłączenia. Każde naciśniecie 
przycisku powoduje zmianę ustawionego czasu o 30 
minut aż do godziny 10 a następnie po 1 godzinie aż do 
godziny 24. W celu anulowania funkcji automatycznego 
wyłączenia należy naciskać przycisk, do chwili aż będzie 
ustawiony czas 0,0. 

11. Przycisk LOCK (Blokada) 
Po naciśnięciu tego przycisku wszystkie aktualne 
ustawienia są zablokowane. Pilot nie reaguje na 
naciśnięcie żadnego przycisku za wyjątkiem przycisku 
LOCK. Blokady należy używać w celu zapobiegnięcia 
przypadkowej zmianie ustawień. Ponowne naciśnięcie 
przycisku LOCK anuluje blokadę. Jeżeli blokada jest 
uaktywniona, na wyświetlaczu pojawi się symbol klucza. 

12. Przycisk LED DISPLAY (Wyświetlanie na 
wyświetlaczu) 
Aby wyłączyć wyświetlacz na klimatyzatorze należy 
nacisnąć ten przycisk. Aby wyłączyć wyświetlacz, należy 
ponownie nacisnąć przycisk. 
UWAGA: Modele RG51B18/(C)E ,RG51B19/(C)E-M, 
RG51B20/(C)E nie mają tej funkcji. 

13. Przycisk FOLLOW ME/TEMP SENSING (Regulacja 
temperatury w miejscu znajdowania się pilota) 

 Przycisk ten należy nacisnąć w celu włączenia funkcji 
FOLLOW ME. 

 Po uaktywnieniu funkcji Follow Me, pilot pokaże 
aktualną temperaturę otoczenia. Pilot wysyła co 3 
minuty do klimatyzatora informację o temperaturze 
otoczenia, do chwili ponownego naciśnięcia przycisku 
Follow Me. 

 Funkcja Follow Me nie jest dostępna w trybach 
Osuszanie (DRY) i Wentylator (FAN). 

 Funkcja Follow Me jest anulowana automatycznie po 
przełączeniu trybu roboczego lub po wyłączeniu 
urządzenia. 

14. Przycisk ION (Generator jonów) 
Naciśnięcie tego przycisku powoduje włączenie 
generatora jonów, który pomaga w usuwaniu pyłu i 
zanieczyszczeń z powietrza. 
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WSKAŹNIKI NA WYŚWIETLACZU 

 

Wskaźniki trybów 
Wskazują aktualny tryb roboczy: AUTO (Automatyka), 
COOL (Chłodzenie), DRY (Osuszanie), HEAT (Grzanie 
tylko w modelach z funkcją grzania) i FAN (Wentylator). 
 
Wskaźnik przesyłu 
Wskaźnik świeci, kiedy pilot wysyła sygnał do 
klimatyzatora. 
 
Prezentacja temperatury/czasu 
Wyświetli ustawioną temperaturę (17 ~ 30 °C) lub 
ustawienie regulatora czasu (0 ~ 24 h). W trybie 
Wentylator (FAN) nic nie jest wyświetlane. 
 
Wskaźnik włączony/wyłączony 
Wskaźnik ten wyświetla się, kiedy urządzenia pracuje. 
 
Wskaźnik trybu Wentylator (FAN) 
 
Wskaźniki prędkości wentylatora 
Wskazują ustawioną prędkość wentylatora: AUTO 
(Automatyczna), HIGH (Wysoka), MED (Średnia) i LOW 
(Niska). W trybie prędkość Automatyczna nie jest 
wyświetlany żaden ze wskaźników prędkości. W trybach 
roboczych Automatyka (AUTO) i Osuszanie (DRY) nie jest 
prezentowana prędkość wentylatora.  
UWAGA: Model RG51B19/(C)E-M nie posiada funkcji 
MED FAN (średnia prędkość wentylatora). 
 
Wskaźnik FOLLOW ME (Monitoring temperatury) 
Jeżeli w trybie Chłodzenie lub Grzanie zostanie naciśnięty 
przycisk FOLLOW ME/TEMP SENSING, zostaje 
uaktywniona funkcja zdalnego pomiaru temperatury i 
wyświetli się wskaźnik. 
 
Wskaźnik regulatora czasu 
Ta część wyświetlacza prezentuje ustawienie regulatora 
czasu. Jeżeli jest ustawione tylko zaprogramowane 
czasowe włączenie, wyświetli się TIMER ON. Jeżeli jest 
ustawione tylko zaprogramowane czasowe wyłączenie, 
wyświetli się TIMER OFF. Jeżeli jest ustawione tylko 
zaprogramowane czasowe włączenie i wyłączenie, 
wyświetli się TIMER ON OFF. 
 
Wskaźnik blokady 
Wskaźnik blokady wyświetli się jeżeli zostanie naciśnięty 
przycisk LOCK. Kolejne naciśnięcie przycisku powoduje 
wyłączenie wskaźnika. 
 



9 

UŻYCIE PRZYCISKÓW 

 
 
 

Funkcja Automatyka 
Należy sprawdzić czy urządzenie jest podłączone do 
zasilania. Wskaźnik pracy (OPERATION) na 
klimatyzatorze świeci. 
1. Przyciśnięciem przycisku MODE ustawić tryb 

Automatyka (AUTO). 
2. Przez naciskanie przycisków TEMP, ustawić wymaganą 

temperaturę. Temperaturę można ustawiać w 
przedziale 17~30 °C ze skokiem 1 °C. 

3. Nacisnąć przycisk ON/OFF, aby włączyć klimatyzator. 
 
UWAGA:  
1. W trybie Automatyka ustawiać klimatyzator na tryb 

automatyczny Chłodzenie, Wentylator, Grzanie lub 
Osuszanie według różnic pomiędzy aktualną a 
wymaganą temperaturą. 

2. W trybie Automatyka nie można ustawić prędkości 
wentylatora. Prędkość wentylatora jest sterowana 
automatycznie. 

3. Jeżeli tryb Automatyka nie odpowiada użytkownikowi, 
można ustawić wymagany tryb pracy ręcznie. 

 

 

Funkcja 
Chłodzenie/Grzanie/Wentylator 
Należy sprawdzić czy urządzenie jest podłączone do 
zasilania. 
1. Naciskając przycisk MODE wybrać tryb Chłodzenie 

(COOL), Grzanie (HEAT, tylko w modelach z funkcją 
grzania) lub Wentylator (FAN). 

2. Przez naciskanie przycisków TEMP, ustawić wymaganą 
temperaturę. Temperaturę można ustawiać w 
przedziale 17~30 °C ze skokiem 1 °C. 

3. Naciskając przycisk FAN SPEED ustawić jeden z 
czterech stopni prędkości wentylatora: Automatyka, 
Niska (LOW), Średnia (MED) lub Wysoka (HIGH). 

4. Nacisnąć przycisk ON/OFF, aby włączyć klimatyzator. 
 
UWAGA:  
W trybie Wentylator (FAN) temperatura na pilocie nie jest 
wyświetlana a temperatury w pomieszczeniu nie można 
regulować. W tym trybie można wykonywać tylko kroki 1, 3 
i 4. 
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Funkcja OSUSZANIE 
Należy sprawdzić czy urządzenie jest podłączone do 
zasilania. Wskaźnik pracy (OPERATION) na 
klimatyzatorze świeci. 
1. Przyciśnięciem przycisku MODE ustawić tryb 

Osuszanie (DRY). 
2. Przez naciskanie przycisków TEMP, ustawić 

wymaganą temperaturę. Temperaturę można ustawiać 
w przedziale 17~30 °C ze skokiem 1 °C. 

3. Nacisnąć przycisk ON/OFF, aby włączyć klimatyzator. 
 
UWAGA:  
W trybie Osuszanie nie można ustawić prędkości 
wentylatora. Prędkość wentylatora jest sterowana 
automatycznie. 
 
 

 

Funkcja Kierowanie powietrza 
(tylko w niektórych modelach) 
Za pomocą przycisku SWING ustawić kierunek przepływu 
wydmuchiwanego powietrza góra/dół. 
1. Krótkie jednorazowe naciśnięcie przycisku uaktywnia 

funkcję regulacji kierunku wydmuchiwania powietrza. 
Każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje zmianę 
położenia płytki o kąt 6°. Powtarzalnie naciskać 
przycisk do chwili osiągnięcia wymaganego ustawienia 
płytki kierunkowej. 
UWAGA:  
W niektórych modelach naciśnięcie przycisku jedynie 
aktywuje funkcję automatycznego wychylania płytki. 

2. Przytrzymanie przycisku SWING dłużej niż przez 2 
sekundy powoduje uaktywnienie funkcji 
automatycznego wychylania płytki. Pozioma płytka 
kierunkowa będzie wychylać się automatycznie 
góra/dół. Ponowne naciśnięcie przycisku powoduje 
wyłączenie funkcji. 

 
UWAGA: Jeżeli płytka jest ustawiona pod określonym 
kątem, który mógłby powodować zakłócenia w sprawności 
chłodzenia lub ogrzewania, ustawienie powinno 
automatycznie ulec zmianie. 
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Funkcja Regulator czasu 
Naciskając przycisk TIMER ON można ustawić godzinę 
automatycznego włączenia klimatyzatora. Naciskając 
przycisk TIMER OFF można ustawić godzinę 
automatycznego wyłączenia klimatyzatora. 

Ustawienie czasu automatycznego wyłączenia 

1. Nacisnąć przycisk TIMER ON. Na wyświetlaczu LCD 
pilota wyświetli się wskaźnik TIMER ON, ostatnia 
ustawiona godzina automatycznego włączenia i 
wskaźnik "h". Teraz można ustawić godzinę 
automatycznego włączenia urządzenia. 

2. Należy ponownie nacisnąć przycisk TIMER ON dla 
ustawienia wymaganej godziny automatycznego 
włączenia. Każde naciśnięcie przycisku powoduje 
zmianę ustawionego czasu o 30 minut aż do godziny 
10 a następnie po 1 godzinie aż do godziny 24. 

3. Po ustawieniu czasu włączenia następuje 0,5 sekundy 
zwłoki, nim pilot przekaże sygnał do klimatyzatora. Po 
około 2 sekundach wskaźnik "h" zniknie i na 
wyświetlaczu LCD pojawi się znów ustawiona 
temperatura. 

Ustawienie czasu automatycznego wyłączenia 

1. Nacisnąć przycisk TIMER OFF. Na wyświetlaczu LCD 
pilota wyświetli się wskaźnik TIMER OFF, ostatnia 
ustawiona godzina automatycznego wyłączenia i 
wskaźnik "h". Teraz można ustawić godzinę 
automatycznego wyłączenia urządzenia. 

2. Należy ponownie nacisnąć przycisk TIMER OFF dla 
ustawienia wymaganej godziny automatycznego 
wyłączenia. Każde naciśnięcie przycisku powoduje 
zmianę ustawionego czasu o 30 minut aż do godziny 
10 a następnie po 1 godzinie aż do godziny 24. 

3. Po ustawieniu czasu wyłączenia następuje 0,5 sekundy 
zwłoki, nim pilot przekaże sygnał do klimatyzatora. Po 
około 2 sekundach wskaźnik "h" zniknie i na 
wyświetlaczu LCD pojawi się znów ustawiona 
temperatura. 

 
WAŻNE: 
Ustawianie czasu dla funkcji regulatora czasowego 
ograniczone jest do następujących wartości: 0,5, 1,0, 1,5, 
2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 
8,5, 9,0, 9,5, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16,17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23 a 24. 
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Przykład ustawienia regulatora czasu 

 

TIMER ON ( Zaprogramowany czas włączenia) 
Funkcję TIMER ON wykorzystuje się, jeżeli 
automatyczne załączenie urządzenia ma nastąpić 
wcześniej niż przewidywany powrót do domu. 
Klimatyzator włączy się zgodnie z ustawioną 
godziną włączenia. 
 
Przykład: 
Włączenie klimatyzatora za 6 godzin. 
1. Nacisnąć przycisk TIMER ON. Na wyświetlaczu 

LCD pilota wyświetli się wskaźnik TIMER ON, 
ostatnia ustawiona godzina automatycznego 
włączenia i wskaźnik "h". 

2. Naciskaniem przycisku TIMER ON ustawić na 
wyświetlaczu "6:0h". 

3. Odczekać około 3 sekund nim na wyświetlaczu 
pojawi się ustawiona temperatura. Ustawienie 
niniejszej funkcji jest zakończone. 

 
 

 

TIMER ON ( Zaprogramowany czas wyłączenia) 
Funkcję TIMER OFF wykorzystuje się, jeżeli 
automatyczne wyłączenie urządzenia ma nastąpić 
po udaniu się na spoczynek. Klimatyzator wyłączy 
się zgodnie z ustawioną godziną wyłączenia. 
 
Przykład: 
Wyłączenie klimatyzatora za 10 godzin. 
1. Nacisnąć przycisk TIMER OFF. Na wyświetlaczu 

LCD pilota wyświetli się wskaźnik TIMER OFF, 
ostatnia ustawiona godzina automatycznego 
wyłączenia i wskaźnik "h". 

2. Naciskaniem przycisku TIMER OFF ustawić na 
wyświetlaczu "10:0 h." 

3. Odczekać około 3 sekund nim na wyświetlaczu 
pojawi się ustawiona temperatura. Ustawienie 
niniejszej funkcji jest zakończone. 

 
 
 

Wyłączon
o 

Zatrzymanie 

Ustawienie Po 10 godzinach 

Wyłączon
o 

Uruchomi
enie 

Ustawienie Po 6 godzinach 
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Kombinacja ustawienia czasowego 
(jednoczesne ustawienie automatycznego włączenia 
i wyłączenia) 
 
TIMER OFF → TIMER ON 
(Włączone → Zatrzymanie → Uruchomienie) 
Funkcje tą wykorzystuje się jeżeli urządzenie ma 
zostać automatycznie wyłączone po udaniu się na 
spoczynek i włączone rano przed wstawaniem lub 
przed powrotem do domu. 
 
Przykład: 
Wyłączenie klimatyzatora po 2 godzinach od 
ustawienia i ponowne uruchomienie po 10 
godzinach od ustawienia. 
1. Nacisnąć przycisk TIMER OFF. Wyświetli się 

wskaźnik TIMER OFF. 
2. Naciskaniem przycisku TIMER OFF ustawić na 

wyświetlaczu "2,0:0 h." 
3. Nacisnąć przycisk TIMER ON. Wyświetli się 

wskaźnik TIMER ON. 
4. Naciskaniem przycisku TIMER OFF ustawić na 

wyświetlaczu "10:0 h." 
5. Odczekać, aż na wyświetlaczu pilota wyswietli sie 

ustawiona temperatura. 
 
 

 

TIMER ON → TIMER OFF 
(Wyłączono → Włączenie→ Zatrzymanie) 
Funkcję wykorzystuje się, jeżeli klimatyzator ma 
uruchomić się przed wstawaniem i wyłączyć się po 
wyjściu z domu. 
 
Przykład: 
Wyłączenie klimatyzatora po 2 godzinach od 
ustawienia i ponowne uruchomienie po 5 godzinach 
od ustawienia. 
1. Nacisnąć przycisk TIMER ON. Wyświetli się 

wskaźnik TIMER ON. 
2. Naciskaniem przycisku TIMER ON ustawić na 

wyświetlaczu 2,0 h. 
3. Nacisnąć przycisk TIMER OFF. Wyświetli się 

wskaźnik TIMER OFF.  
4. Naciskaniem przycisku TIMER OFF ustawić na 

wyświetlaczu "5,0:0 h." 
5. Odczekać, aż na wyświetlaczu pilota wyświetli się 

ustawiona temperatura. 
 
UWAGA: Ustawienie regulatora czasowego (TIMER 
ON lub TIMER OFF), który jest następnym w 
kolejności, następuje natychmiast po aktywowaniu 
ustawionego czasu.  

Wyłączon
o 

Zatrzymanie 

Ustawienie Po 5 
godzinach od 
ustawienia 

Po 2 
godzinach od 
ustawienia 

Uruchomien
ie 

Wyłączon
o 

Uruchomi
enie 

Ustawienie Po 6 
godzinach od 
ustawienia 

Po 10 godzinach 
od ustawienia 

Zatrzymani
e 
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Funkcja Tryb ekonomiczny/Czuwanie 

 

Po naciśnięciu przycisku ECONOMY (SLEEP) 
zostaje uaktywniona funkcja ekonomicznej 
eksploatacji. Ustawiona temperatura po 30 minutach 
wzrośnie (przy chłodzeniu) lub obniży się (przy 
grzaniu) o 1 °C. Po kolejnych 30 minutach ustawiona 
temperatura znowu wzrośnie (przy chłodzeniu) lub 
obniży (przy grzaniu) o 1 °C. Temperatura ta będzie 
utrzymywać się przez 7 godzin a następnie 
przywróci się do pierwotnie ustawionego stanu.  
 
(UWAGA: W niektórych modelach ustawiona 
temperatura będzie wzrastać (przy chłodzeniu) lub 
spadać (przy grzaniu) o 1 °C na godzinę przez 2 
godziny. Nowo ustawiona wartość temperatury 
będzie utrzymywana przez 5 godzin, a następnie 
urządzenie wyłączy się.) 
 
UWAGA: Funkcja ECONOMY/SLEEP jest dostępna 
tylko w trybie Chłodzenie (COOL), Grzanie (HEAT) 
lub Automatyka (AUTO). 
 

 
 
 
 
Wygląd i parametry z powodu ulepszania produktu mogą podlegać zmianom bez uprzedniego 
poinformowania. Szczegóły u sprzedawcy lub producenta urządzenia. 
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