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To urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia, osoby z 
ograniczoną poczytalnością, brakiem doświadczenia i wiedzy bez nadzoru, jedynie 
jeżeli zostaną one zapoznane z obsługą urządzenia w bezpieczny sposób 
uzmysławiając możliwe zagrożenia.  

 
Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem, zarządzać nim ani czyścić. 

 
 
Klimatyzator, jak każde urządzenie elektryczne nie powinien być 
wyrzucany, ale oddany do punktu zbiórki elektro śmieci.  
Zabrania się wyrzucania klimatyzatora do śmieci. Zużyty sprzęt 
należy: 

1. Wyrzucić do specjalnie oznaczonych pojemników na zużyty sprzęt 

elektroniczny. 

2. Podczas zakupu nowego klimatyzatora, sprzedawca jest 

zobowiązany do przyjęcia zużytego klimatyzatora nieodpłatnie.  

3. Zużyte klimatyzatory zawierają wiele wartościowych elementów, 

które mogą być poddane recyklingowi.  

 
Dzikie wysypiska śmieci w lasach stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz 
zwierząt, ponieważ substancje szkodliwe przedostają się do wód gruntowych. 

 
Nomenklatura 

B AC WM I 13 12 A14P 
Blaupunkt Klimatyzator Seria: Funkcja: Moc 

grzewcza: 
Moc 
chłodnicza: 

Numer 
wewnętrzny 

  WM: 
naścienny 

I: 
inwerter 

w kBTU/h w kBTU/h  

\ 
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         Ostrzeżenie 

 

Obsługa i zarządzanie 
 

 Dzieci nie powinny użytkować I czyścić urządzenia bez 
nadzoru osób dorosłych.  

 Nie podłączaj klimatyzatora do rozgałęziacza razem z 
innymi urządzeniami, ponieważ może to spowodować 
pożar. 

 Podczas czyszczenia, odłącz klimatyzator od źródła 
zasilania. W przeciwnym wypadku może to spowodować 
porażenie prądem. 

 Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, powinien zostać 
wymieniony przez osoby uprawnione. 

 Nie należy myć klimatyzatora wodą, ponieważ może to 
spowodować porażenie prądem. 

 Nie rozbryzguj wody na jednostkę wewnętrzną. Może to 
spowodować porażenie prądem bądź niepoprawne działanie 
jednostki.  

 Po wyjęciu filtra powietrza nie dotykaj aluminiowy lameli 
wymiennika, ponieważ możesz się skaleczyć. Filtr nie 
należy suszyć suszarką ani w bezpośrednim kontakcie z 
ogniem.   

 

 
 



                                                                 www.blaupunkt.com      BluVenter 
   
 

51 

 

 

Ostrzeżenie 
 

 Tylko przeszkolone osoby mogą zarządzać urządzeniem. W 
przeciwnym wypadku może to doprowadzić do obrażeń lub 
uszkodzenia ciała. 

 Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie, ponieważ istnieje 
ryzyko porażenia prądem lub doznania obrażeń. Jeżeli 
klimatyzator wymaga naprawy, należy skontaktować się z 
autoryzowanym serwisem. 

 Nie należy wkładać palcy ani innych przedmiotów w wlot 
oraz wylot powietrza. 

 Nie należy blokować wlotu ani wylotu powietrza, ponieważ 
może to spowodować niepoprawne działanie. 

 Nie należy rozbryzgiwać wodę na pilot, ponieważ może to 
doprowadzić do jego uszkodzenia. 

 Jeżeli któreś z poniższych wystąpi, natychmiast wyłącz 
klimatyzator, odłącz od źródła zasilani oraz skontaktuj się z 
autoryzowanym serwisem:. 

 Przewód zasilający jest uszkodzony bądź się przegrzewa. 

 Urządzenie wydaje dziwne dźwięki. 

 Wyłącznik prądu systematycznie odłącza prąd. 

 Z klimatyzatora wydobywa się zapach spalenizny. 

 Z jednostki wewnętrznej wycieka woda. 

 Jeżeli klimatyzator będzie używany niezgodnie z 
przeznaczeniem może to spowodować niepoprawne działanie 
lub porażenie prądem. 

 Jeżeli włączasz/wyłączasz jednostek poprzez wciśnięcie 
przycisku pracy ręcznej, upewnij się, aby nie robić tego 
metalowym przedmiotem. 

 Nie należy stawać na górnym panelu jednostki zewnętrznej 
ani kłaść na nie ciężkich przedmiotów. 
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Ostrzeżenie 

 
Uwaga 

 Instalacja powinna być wykonana przez uprawnione osoby, 
zgodnie z krajowymi przepisami elektrycznymi. 

 Instalacja elektryczna powinna być wyposażona w 
odpowiedni wyłącznik prądowo-różnicowy oraz 
nadprądowy, a klimatyzator podłączony przewodem o 
odpowiedniej średnicy. 

 Instalacja elektryczna razem z klimatyzatorem powinna być 
odpowiednio uziemiona. Brak uziemienia może powodować 
ryzyko porażenia prądem.  

 Należy zastosować odpowiedni przewód zasilający. 

 Zwróć uwagę, aby odpowiednio podłączyć przewód fazowy, 
neutralny oraz uziemienie. 

 Upewnij się, aby odłączyć zasilanie przed pracami 
elektrycznymi, aby uniknąć ryzyka porażenia. 
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Ostrzeżenie 
 

 Nie włączaj zasilania przez zakończeniem prac 
elektrycznych. Jeżeli przewód zasilający jest 
uszkodzony, jego wymiany powinien dokonać 
autoryzowany przedstawiciel serwisu. 

 Miedziane rurki wewnątrz urządzenia mogą nagrzać się 
do wysokich temperatur. Upewnij się, aby żadne 
przewody ich nie dotykały. 

 Urządzenie powinno być zainstalowane zgodnie z 
krajowymi przepisami elektrycznymi. 

 Klimatyzator jest urządzeniem elektrycznym pierwszej 
klasy co oznacza, że musi być odpowiednio uziemione. 
Należy się upewnić czy jest odpowiednio uziemione, aby 
uniknąć ryzyka porażenia prądem. 

 Do uziemienia należy użyć tylko i wyłącznie żółto-
zielonego przewodu. 

 Rezystancja uziemienia powinna być zgodna z 
krajowymi przepisami elektrycznymi. 

 Należy tak zamontować urządzenie, aby dostęp do 
wtyczki był łatwy. 

 Wszystkie przewody jednostki wewnętrznej oraz 
zewnętrznej powinny być wykonane przez uprawnione 
osoby. 

 Jeżeli fabryczny przewód zasilania jest za krótki, 
skontaktuj się z przedstawicielem serwisu w celu jego 
wymiany. Nie przedłużaj go samodzielnie. 



                                                                 www.blaupunkt.com      BluVenter 
   
 

54 

 

Ostrzeżenie 
 
 

 Dla klimatyzatorów wyposażonych w wtyczkę, po 
montażu dostęp do wtyczki nie może być utrudniony. 

 Dla klimatyzatorów bez wtyczki, należy zamontować 
wyłącznik prądu w pobliżu. 

 W przypadku przenoszenia klimatyzatora w inne 
miejsce, przenoszeniem powinna zająć się 
odpowiednia osoba. 

 Na miejsce montażu wybierz miejsce, gdzie dzieci i 
zwierzęta domowe nie będą miały dostępu. Jeżeli to 
niemożliwe, klimatyzator powinien być odpowiednio 
zabezpieczony. 

 Jednostka wewnętrzna powinna być instalowana 
bezpośrednio na ścianie.  

 
 
 
 

 

Zakres temperatury pracy 
 

 

 Wewnętrzna DB/WB(°C) Zewnętrzna DB/WB(°C) 

Maks. dla chłodzenia 32/23 43/26 

Maks. dla grzania 27/- 24/18 

WAŻNE: 
● Zakres zewnętrznej temperatury pracy dla chłodzenia to: -15oC~43oC. 

● Zakres temperatury pracy dla grzania dla modeli bez elektrycznego pasa 

grzewczego: –15oC ~24oC.  

● Zakres temperatury pracy dla grzania dla modeli z elektrycznym pasem 

grzewczym: -20oC~24oC. 
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Części 
 

Jednostka wewnętrzna 

 

 
Wlot powietrza 

panel 

filtr 

 

przycisk pracy  

ręcznej 

 
 
 

 
tryb 

chłodzenia 

 
dioda 

zasilania 

okno 

odbiornika 

sygnału 

 

 
 
 

 
wyświetlacz 

poziome żaluzje 

wylot 

powietrza 

tryb 

grzania 

temperatura osuszanie 

 

Faktyczny wygląd wyświetlacza oraz urządzeń może 

się różnić od pokazanego na rysunku.  

pilot
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Wyświetlacz 

 
 
 

  W zależności od modelu, wyświetlacz może wyglądać następująco: 
 
 
        Chłodzenie zasilanie   odbiornik sygnału 
 
 
 
 
 
 
 Grzanie temperatura    osuszanie wyświetlacz 
 
 
 
 
 
 
   wyświetlacz 
 
 
 
         temperatura 
 
 
         Zasilanie:  Zielona dioda – włączony 
           Czerwona dioda- wyłączony 
 
         Tryb pracy: Biała dioda- tryb chłodzenia (W) 
             Czerwona dioda- tryb grzania (R)  
             Zielona dioda- tryb osuszania (G) 
 

 
wyświetlacz 
     

 
 
 
         temperatura 
 
          Zasilanie:  Zielona dioda – włączony 
            Czerwona dioda- wyłączony 
 
           

       Tryb pracy: Biała dioda- tryb chłodzenia (W) 
                      Czerwona dioda- tryb grzania (R)  
                Pomarańczowa dioda- tryb osuszania (O) 
 

grzanie 

chłodzenie 

zasilanie 

temperatura 

osuszanie 

wyświetlacz 

Odbiornik 

sygnału 

Odbiornik 

sygnału 

Odbiornik 

sygnału 
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Przyciski na pilocie 
 

1 Włącz/wyłącz 
 

2 Tryb pracy 
 

Wentylacja 
 
 

 
1 

3 
2 

5 
4 

6 
7 

 
8 

1 10 
 
 

12 

SWING 
 

4 Tryb TURBO 
 

5 + / -  
 

6 Funkcja spania 
 

7 Temperatura 
 

8 I FEEL 
 

9 LIGHT 
 

10 Zegar 
 

11 Włącz/wyłącz funkcję 

spania
 
Ikony wyświetlane na pilocie

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

                      

 
 

 
 

Ustawiona temperatura 

iFeel 

Auto 
Chłodzenie 
Osuszanie 

Wentylacja 
Grzanie 

Tryby pracy 

Zegar 
Funkcja spania 

LIGHT 

Prędkość wentylatora 

Wysyłanie sygnału 

Tryb TURBO 

Funkcja ogrzewania 8℃ 

Ustawiony czas 

TIMER ON/TIMER OFF 

Zabezpieczenie przed 

Żaluzje góra/dół  
Temperatura 

Ustawiona 
Zewnętrzna 

Wewnętrzna 



                                                                 www.blaupunkt.com      BluVenter 
   
 

58 

 
Uwaga: 
● Po podłączeniu zasilania, klimatyzator wyda dźwięk, a na wyświetlaczy 

zapali się czerwona dioda zasilania. Możesz teraz sterować 

klimatyzatorem za pomocą pilota. 

● Jeżeli wciśniesz dowolny klawisz na pilocie, na jego wyświetlaczu pojawi się        

a następnie zgaśnie, a klimatyzator wyda dźwięk „di” oznaczający wysłanie 

sygnału do klimatyzatora.  

● Jeżeli klimatyzator jest wyłączony, ustawiona temperatura oraz godzina będzie 

wyświetlana na pilocie. Jeżeli funkcja TIMER ON, TIMER OFF oraz LIGHT jest 

włączona, odpowiednie ikony pojawią się na wyświetlaczy pilota. Jeżeli 

klimatyzator będzie włączony, na wyświetlaczu będą wyświetlane ikony 

włączonych funkcji. 
 

1   Przycisk Włącz/ wyłącz 

Za pomocą tego przycisku można włączyć/wyłączyć klimatyzator. Po włączeniu, 

na wyświetlaczu zapali się zielona dioda (w zależności od modelu może mieć inny 

kolor), a jednostka wewnętrzna wyda dźwięk. 
 

2  Przycisk trybu pracy 

Za pomocą tego przycisku można wybrać następująco tryby pracy: 

 

AUTO Chłodzenie Osuszanie Wentylacja Grzanie 

 
 
 

● Po wyborze trybu pracy „AUTO”, klimatyzator będzie pracował w sposób 

automatyczny z ustawionymi fabrycznie parametrami. Ustawiona temperatura 

nie będzie wyświetlana oraz nie będzie można jej zmienić. Zmianę siły 

nawiewu można zmienić za pomocą przycisku „FAN”-wentylacja. Za pomocą 

przycisku "SWING" można zmienić kierunek nawiewu. 

● Po wyborze trybu pracy „chłodzenie”, klimatyzator będzie pracował w trybie 

chłodzenia. Biała dioda będzie świecić. Wciśnij " + " lub " - " przycisk, aby 

ustawić temperaturę. Przyciskiem "FAN" można ustawić prędkość 

wentylatora, a przyciskiem "SWING" ustawić kierunek nadmuchu powietrza. 

● Po wyborze trybu pracy „Osuszanie”, klimatyzator będzie pracował z niską 

prędkością wentylatora, a odpowiednia dioda zaświeci się. W tym trybie nie 

można zmienić ustawień prędkości wentylatora. Za pomocą przycisku 

"SWING" można wyregulować kierunek nadmuchu powietrza. 

● Po wyborze trybu pracy „Wentylacja” klimatyzator będzie jedynie 
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wydmuchiwał powietrze, bez grzania czy chłodzenia.  Za pomocą przycisku 

"SWING" można wyregulować kierunek nadmuchu powietrza. 

 

● Po wyborze trybu pracy „Ogrzewanie”, klimatyzator będzie pracował w trybie 

grzania odpowiednia dioda zaświeci się. Za pomocą przycisków " + " lub „ - „ 

można ustawić żądaną temperaturę. Za pomocą przycisku "SWING" można 

wyregulować kierunek nadmuchu powietrza.  

 

Uwaga: 
● W celu zabezpieczenia przed wianiem zimnym powietrzem w trybie grzania, 

urządzenie automatycznie wstrzyma pracę wentylatora na ok 1-5 min (czas 
zależy od temperatury pokojowej). 

● Zakres temperatur na pilocie: 16~30℃ ; prędkość wentylatora: auto, niska, 

średnia lub wysoka. 
 

3 Przycisk FAN 
 

Za pomocą tego przycisku można ustawić prędkość wentylatora: auto (AUTO), 

niska (  ), średnia (  ) wysoka (  ) 

Auto 

 

Uwaga: 
● W trybie AUTO, prędkość wentylatora będzie automatycznie regulowana.  

● Podczas pracy w trybie osuszania, prędkość wentylatora zawsze będzie niska. 
 

4 Przycisk SWING 
 

Za pomocą tego przycisku można sterować pracą żaluzjami poziomymi. 

Kierunek strumienia powietrza może być ustawiony jak poniżej: 

 

nie  

zdefiniowane  

 (żaluzje zatrzymane w 

aktualnym położeniu) 

● Wybierając poziome żaluzje będą poruszały się automatycznie maksymalnie 

w górę i dół.  

● Wybierając odpowiednio  unieruchomimy poziome żaluzje w 

położeniu wskazanym na rysunku.  
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● Wybierając odpowiednio  ustawimy poziome żaluzje oscylujące we 
wskazanym na rysunku zakresie. 

● Przytrzymaj przycisk przy  na ok. 2s, aby ustawić zakres oscylacji żaluzji. 
 Kiedy żaluzje osiągną żądany zakres oscylacji, zwolnij przycisk.  

 
Ważne: 

Zakres    może nie być osiągalny. Kiedy klimatyzator odbierze ten sygnał, 

zacznie pracę w trybie automatycznym.  

5 Przycisk TURBO 

Podczas pracy w trybie chłodzenia lub grzania, wciśnij przycisk TURBO, aby 

włączyć funkcję szybkiego chłodzenia lub grzania. Na pilocie zostanie 

wyświetlona ikona . Ponowne wciśnięcie przycisku spowoduje wyłączenie 

funkcji, a ikona  zniknie. 
 

6 Przycisk +  - 

● Wciśnij przycisk " + " lub " – " aby zwiększyć bądź zmniejszyć temperaturę o 

1℃ . 

● Przytrzymaj przycisk " + " lub "-" przez 2s, aby szybko zmieniać temperaturę 

na pilocie. Po zwolnieniu przycisku, na pilocie wyświetli się ustawiona 

wartość temperatury (w trybie AUTO nie można zmienić temperatury). 

● Podczas ustawiania funkcji TIMER ON, TIMER OFF lub ZEGAR, wciśnij 

przycisk" + " lub " - " aby ustawić czas.   

7 Przycisk SLEEP 

Podczas pracy w trybie grzania, chłodzenia lub osuszania, wciśnij ten przycisk, 

aby aktywować funkcję spania. Na pilocie wyświetli się ikona . Ponowne 

wciśnięcie przycisku spowoduje wyłączenie funkcji, a ikona  zniknie. 

8 Przycisk TEMP 

Za pomocą tego przycisku można sprawdzić ustawioną temperaturę, temperaturę 

wewnętrzną lub temperaturę wewnętrzną. Kolejne wciśnięcie przycisku 

powoduje zmianę ustawień jak na rysunku poniżej: 
 

brak symbolu 

 
 
 
 

● Wybierając lub brak symbolu za pomocą pilota, zostanie wyświetlona 
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ustawiona temperatura. 

● Wybierając  za pomocą pilota, zostanie wyświetlona temperatura 

wewnętrzna. 

● Wybierając   za pomocą pilota, zostanie wyświetlona temperatura na 

zewnątrz. 

 

Uwaga: 
● W niektórych modelach sprawdzenie temperatury zewnętrznej jest 

niedostępne. W takim przypadku, po wybraniu  jednostka wyda dźwięk i 
wyświetli temperaturę wewnętrzną. 

● Po uruchomieniu klimatyzatora, domyślnie wyświetli się na nim ustawiona 
temperatura. Na pilocie temperatura nie będzie wyświetlana. 

● Dostępne tylko dla jednostek z podwójnym 8-cyfrowym wyświetlaczem. 

● Podczas wyboru wyświetlania wewnętrznej lub zewnętrznej temperatury, 

wyświetlana będzie odpowiadająca temperatura (wewnętrzna lub zewnętrzna) 

a po 3 lub 5s wyświetli ustawioną temperaturę. 

9 Przycisk I FEEL  

Po włączeniu tej funkcji na wyświetlaczu pilota pojawi się symbol . 

Uruchamiając tą funkcję, pilot wysyła aktualną wartość temperatury w pokoju do 

jednostki wewnętrznej, a ta automatycznie dobiera wartość temperatury do 

osiągnięcia. Ponowne wciśnięcie przycisku spowoduje wyłączenie funkcji, a 

ikona zniknie. 

● Jeżeli ta funkcja zostanie uruchomiona zaleca się, aby pilot znajdował się w 

pobliżu użytkownika. Należy unikać umieszczania pilota w pobliżu innych 

źródeł ciepła lub zimna, aby odczytywana temperatura była poprawna.  

10 Przycisk LIGHT 

Wyłączenie tej funkcji powoduje wyłączenie podświetlania na panelu jednostki 

wewnętrznej, a ikona  zniknie. Ponowne wciśnięcie przycisku włączy funkcję, 

a ikona  pojawi się na wyświetlaczu. 

11 Przycisk CLOCK  

Wciśnij ten przycisk, aby ustawić godzinę. Ikona  zacznie migać na pilocie. W 

przeciągu 5s wciśnij przycisk " + " lub " – " aby ustawić godzinę. Każdorazowe 

wciśnięcie przycisku " + " lub " – " spowoduję zmianę o 1 minutę. Przytrzymanie 

przycisku" + " lub " – " przez 2s spowoduję szybką zmianę minut. Kolejne 
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wciśnięcie przycisku "CLOCK" kończy i wychodzi z ustawień godziny, a ikona  

przestanie migać. 

Uwaga: 
● Zegar obsługuje 24 godzinny tryb pracy. 

● Przerwa pomiędzy dwoma operacjami nie może przekraczać 5s. W przeciwnym 

wypadku, pilot wyjdzie z ustawień. Tak samo jest dla funkcji TIMER ON/TIMER 

OFF. 

12 Przycisk TIMER ON / TIMER OFF 
 

● Przycisk TIMER ON 

Za pomocą tego przycisku można ustawić czas włączenia jednostki. Po 

naciśnięciu przycisku, ikona  zniknie, a w jej miejscu pojawi się migający 

napis „ON” na wyświetlaczu pilota. Wciśnij " + " lub " – " ustawić godzinę 

włączenia. Każdorazowe wciśnięcie przycisku " + " lub " – powoduje zmianę 

godziny o 1min. Przytrzymaj przycisk " + " lub " – " przez 2s, aby zmieniać czas 

szybciej. Aby zachować ustawienia wciśnij przycisk “TIMER ON” w celu 

potwierdzenia. Napis “ON” przestanie migać, a ikona  znowu pojawi się na 

wyświetlaczu. Anulowanie ustawień funkcji TIMER ON: jeżeli funkcja "TIMER ON" 

jest aktywna, wciśnij przycisk "TIMER ON" aby ją anulować. 

● Przycisk TIMER OFF 

Za pomocą tego przycisku można ustawić czas wyłączenia jednostki. Po 

naciśnięciu tego przycisku ikona  zniknie, a pojawi się migający napis "OFF" na 

wyświetlaczu. Wciśnij " + " lub " – " aby ustawić temperaturę wyłączenia. 

Każdorazowe wciśnięcie przycisku " + " lub " – powoduje zmianę godziny o 1min. 

Przytrzymaj przycisk " + " lub " – " przez 2s, aby zmieniać czas szybciej. Wciśnij 

przycisk "TIMER OFF" napis "OFF" przestanie migać, a ikona  znowu pojawi się 

na wyświetlaczu. Anulowanie funkcji „TIMER OFF”: jeżeli funkcja "TIMER OFF" jest 

aktywna, wciśnij przycisk "TIMER OFF", aby ją anulować. 

Uwaga: 
● Jeżeli jednostka jest wyłączona, funkcję „TIMER ON” oraz „TIMER OFF” można 

ustawić jednocześnie. 

● Przed aktywowaniem funkcji „TIMER ON” lub „TIMER OFF” należy ustawić 
godzinę. 

● Po uruchomieniu klimatyzatora za pomocą funkcji „TIMER ON” albo wyłączeniu 

za pomocą funkcji „TIMER OFF” można ustawić tę funkcję jako cykliczną. W 

takim wypadku, klimatyzator będzie uruchamiany i wyłączany zgodnie z 

ustawieniami, a przycisk ON/OFF nie aktywny. Jeżeli cykliczne 

wyłączanie/włączanie nie jest potrzebne, można je wyłączyć za pomocą pilota. 
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Wprowadzenie do funkcji specjalnych 
 

Funkcja oszczędności energii 
 

Podczas pracy w trybie chłodzenia, wciśnij jednocześnie przycisk "TEMP" and 

"CLOCK", aby uruchomić funkcję oszczędności energii. Gdy funkcja jest 

aktywna, na wyświetlaczu pilota pojawia się ikona "SE", a klimatyzator 

automatycznie dobierze temperaturę według ustawień fabrycznych w 

najbardziej ekonomiczny sposób. Aby wyłączyć funkcję, należy jednocześnie 

wcisnąć przycisk "TEMP" oraz "CLOCK".  

Uwaga: 
● Jeżeli funkcja oszczędzania energii jest włączona, prędkość wentylatora jest 

sterowana automatycznie i nie może być zmieniona. 

● Jeżeli funkcja oszczędzania energii jest włączona, nie można zmienić 

ustawionej temperatury. Wciśnięcie przycisku "TURBO" na pilocie nie 

spowoduje wydania sygnału do jednostki. 

● Funkcja spania oraz oszczędności energii nie mogą być używane w tym samym 

czasie. Jeżeli funkcja spania została włączona podczas pracy w trybie 

chłodzenia, wciśnięcie przycisku „SLEEP” spowoduje wyłączenie funkcji 

spania.  

Ogrzewanie 8℃   

 
Podczas pracy w trybie grzania, wciśnij przycisk "TEMP" oraz "CLOCK", aby 
włączyć lub wyłączyć funkcję „ogrzewanie 8oC”.  Gdy funkcja jest aktywna,  

ikona  oraz „8 oC" jest wyświetlana na pilocie, a klimatyzator będzie pracował 
w trybie grzania. Jednoczesne wciśnięcie przycisku "TEMP" oraz "CLOCK" 
spowoduje wyjście z funkcji „ogrzewanie 8oC” 

Uwaga: 
● Jeżeli funkcja „ogrzewanie 8oC” jest włączona, prędkość wentylatora jest 

sterowana automatycznie i nie może być zmieniona. 

● Jeżeli funkcja „ogrzewanie 8oC” jest włączona, nie można zmienić ustawionej 

temperatury. Wciśnięcie przycisku "TURBO" na pilocie nie spowoduje wydania 

sygnału do jednostki. 

● Funkcja spania oraz „ogrzewanie 8oC” nie mogą być używane w tym samym 

czasie. Jeżeli funkcja spania została włączona podczas pracy w trybie 

chłodzenia, wciśnięcie przycisku „SLEEP” spowoduje wyłączenie funkcji 

spania.  
● Na pilocie będzie wyświetlana temperatura 8oC. 
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Blokada dziecięca 

 
Wciśnij jednocześnie " + " oraz "–" aby włączyć lub wyłączyć blokadę dziecięcą. 

Kiedy funkcja jest włączona, ikona  jest wyświetlana na pilocie. Jeżeli blokada 

jest włączona, wciśnięcie dowolnego przycisku na pilocie powoduje trzykrotne 

mignięcie ikony , a pilot nie wyśle sygnału do jednostki.  

 

Przełącznik wyświetlanej temperatury 
 

Aby zmienić wyświetlane jednostki temperatury wciśnij jednocześnie przycisk " -
 " oraz "MODE”, aby zmienić wyświetlane jednostki z oC na oF i odwrotnie. 



                                                                 www.blaupunkt.com      BluVenter 
   
 

65 

 

Zasady użytkowania  
 

1. Po podłączeniu klimatyzatora do prądu, wciśnij przycisk "ON/OFF", aby 

uruchomić urządzenie. 

2. Przyciskiem "MODE" wybierz tryb pracy: AUTO, chłodzenie, osuszanie, 

wentylacja lub grzanie. 

3. Przyciskami " + " oraz " – " ustaw żądaną temperaturę. (Temperatura nie może 

być zmieniona w trybie AUTO). 

4. Przyciskiem "FAN" ustaw żądaną siłę nawiewu: auto, niską, średnią lub 

wysoką. 

5. Wciśnij przycisk "SWING", aby ustawić kierunek wylotu powietrza. 
 
 

Wymiana baterii w pilocie 
 

 

1. Naciskając na tylną pokrywę baterii, wysuń ją 

jak  

pokazano na rysunku. 

2. Wymień dwie baterie (AAA 1.5V). Upewnij się, 

że wkładasz baterie zgodnie z ich polaryzacją "+" 

i "-". 

3. Wsuń pokrywę baterii na jej pierwotne miejsce. 

 Nadajnik sygnału baterie 

 
 

wymiana 

 
wysuń  

 
 

pokrywa baterii 
 

 

Uwaga: 
● Podczas korzystania z pilota, skieruj nadajnik sygnału bezpośrednio na 

odbiornik sygnału znajdujący się na jednostce wewnętrznej. 

● Odległość pomiędzy pilotem a jednostką wewnętrzną nie powinien 
przekraczać 8m i nie powinno być żadnych przeszkód pomiędzy nimi. 

● Komunikacja pomiędzy pilotem a jednostką wewnętrzną może zostać 

zakłócona przez lampę fluorescencyjną czy sieci bezprzewodowe. W takim 

wypadku należy zmniejszyć odległość pomiędzy pilotem a jednostką 

wewnętrzną. 

● Wymieniane baterie muszą być tego samego typu. 
● Jeżeli klimatyzator nie będzie używany przez dłuższy okres czasu, należy 

wyjąć baterie z pilota. 

Jeżeli wyświetlacz pilota jest niewyraźny albo nic nie jest wyświetlane, 
należy wymienić baterie. 
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Awaryjne uruchomienie  
 

 

Jeżeli pilot został uszkodzony lub się zgubił, klimatyzator może zostać 

uruchomiony awaryjnie za pomocą przycisku znajdującego pod przednim 

panelem. Aby uruchomić lub wyłączyć jednostkę, należy wcisnąć przycisk 

pokazany na ilustracji poniżej. Uruchomiony klimatyzator będzie pracował 

w trybie AUTO.. 

panel 
 
 
 
 
 
 
 

 Uwaga: 
 

Do wciśnięcia, użyj izolowanego przedmiotu.  

       Przycisk  
  awaryjny 

 
 

Czyszczenie i konserwacja 
 

UWAGA 
 

■ Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć klimatyzator od źródła 

zasilania. 

 
■ Nie czyść klimatyzatora wodą, ponieważ może to doprowadzić do porażenia 

prądem. 

 
■ Nie używaj rozpuszczalników do czyszczenia. 

 
 

Panel jednostki wewnętrznej 
 
Jeżeli panel jednostki wewnętrznej jest zabrudzony, do jego czyszczenia należy 

użyć czystej i suchej lub mokrej szmatki. 

UWAGA: 

● Nie należy zdejmować panelu podczas czyszczenia. 
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Czyszczenie i Konserwacja 
 

Czyszczenie filtra 
 
 

Podnieś panel 

1  Odchyl przedni panel do góry 
zgodnie z kierunkiem strzałek. 

Czyszczenie filtra 

3 ● Użyj odkurzacza bądź wody 

do czyszczenia. 

● Jeżeli filtr jest bardzo 
brudny, umyj go w letniej 
wodzie (poniżej 45℃ ) a 
następnie wysusz w chłodnym 
i zaciemnionym miejscu. 

 
 
 
 

Wyjmij filtr 

2  Wyjmij filtr jak 
pokazani na rysunku. 

 
 
 
 

Włóż filtr 
4 Zamontuj filtr w jego pierwotnym 

położeniu. 
 
 
 
 
 
 

 

Uwaga 
 

■ Filtr powinien być myty co trzy miesiące. Jeżeli pomieszczenie jest mocno 
zabrudzone, częstotliwość mycia może wzrosnąć. 

■ Przy wyjmowaniu filtra uważaj, aby nie skaleczyć się o metalowe części. 

■ Nie należy suszyć filtra powietrza bezpośrednio w ogniu lub za pomocą suszarki 
do włosów, gdyż może to spowodować jego deformację lub zapalenie. 



                                                                 www.blaupunkt.com      BluVenter 
   
 

68 

 
 

 

WSKAZÓWKA: Kontrola przed sezonem 
 

1. Sprawdź, czy wlot i wylot powietrza nie jest zablokowany. 

2. Sprawdź, czy bezpieczniki, wtyczka oraz kontakt są w dobrym stanie 
technicznym. 

3. Sprawdź, czy filtr jest czysty. 

4. Sprawdź, czy zawiesie jednostki zewnętrznej nie skorodowało. Jeżeli tak, 
skontaktuj się z instalatorem. 

5. Sprawdź, czy rura odpływowa nie jest uszkodzona. 
 
 

 

WSKAZÓWKA: Kontrola po sezonie 
 

1. Odłącz urządzenie od zasilania. 

2. Wyczyść filtr i panel jednostki wewnętrznej. 

3. Sprawdź, czy zawiesie jednostki zewnętrznej nie skorodowało. Jeżeli tak, 
skontaktuj się z instalatorem.. 

 
 
 

 
Recykling 

1. Wiele elementów opakowania jednostki wewnętrznej i zewnętrznej 

Może być poddane recyklingowi. 

2. W celu utylizacji klimatyzatora, skontaktuj się z lokalnym 

przedstawicielem bądź skontaktuj się z centrum serwisowym.  
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Diagnozowanie nieprawidłowości 
W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w działaniu klimatyzatora, w pierwszej kolejności należy sprawdzić 
czy rozwiązanie problemu nie znajduje się w tabeli poniżej. 

 

         Problem      Prawdopodobna przyczyna    Rozwiązani 

Jednostka wewnętrzna 
nie otrzymuje sygnału 
od pilota, albo pilot nie 
wydaje poleceń. 

 Czy w pobliżu występują silne 
wyładowania elektrostatyczne? 

 Wyjmij wtyczkę z kontaktu, 
podłącz ponownie po ok 3 min i 
uruchom klimatyzator. 

 Czy pilot znajduje się 
wystarczająco blisko jednostki 
wewnętrznej? 

 Zasięg pilota wynosi 8m. 

 Pomiędzy pilotem a jednostką 
znajduje się przeszkoda? 

 Usuń przeszkodę. 

 Czy pilot jest skierowany na 
odbiornik sygnału? 

 Skieruj pilot na odbiornik sygnału 
jednostki wewnętrznej. 

 

 Czy wyświetlacz pilota jest 
niewyraźny i mało czytelny? 

 Wymień baterie. 

 Czy wyświetlacz pilota pozostaje 
wyłączony podczas korzystania?  

 Sprawdź, czy pilot jest 
uszkodzony. 

 Czy w pokoju jest lampa 
fluorescencyjna? 

 Zmniejsz odległość pomiędzy 
pilotem a jednostką. 

 Wyłącz lampę fluorescencyjną.  

 

Z jednostki 
wewnętrznej nie 
wypływa powietrze. 

 Czy wylot lub wlot powietrza jest 
zablokowany? 

 Usuń blokujące elementy. 

 W funkcji grzania, po osiągnięciu 
zadanej temperatury jednostka 
wyłącza się? 

 Po osiągnięciu zadanej 
temperatury jednostka wyłączy 
się. 

 Czy funkcja grzania jest włączona? 
 Aby zapobiec wianiu zimnego 

powietrza, wentylator uruchomi 
się po kilku minutach 

 

Klimatyzator nie 
pracuje 

 Brak zasilania?  Poczekaj na włączenie zasilania. 

 Brakuje wtyczki?  Zamontuj wtyczkę. 

 Bezpieczniki są wyłączone?  Włącz bezpieczniki. 

 Przewód zasilający jest 
uszkodzony? 

 Zaangażuj profesjonalistę do 
wymiany. 

 Jednostka włącza się od razu po 
wyłączeniu? 

 Odłącz zasilanie, poczekaj 3min i 
włącz ponownie. 
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 Czy ustawienia na pilocie są 
odpowiednie? 

 Zmień ustawienia na pilocie. 

Z klimatyzatora 
wydobywa się mgiełka. 

 Czy temperatura wewnątrz 
pomieszczenia i wilgotność jest 
wysoka? 

 Ponieważ różnica temperatur 
pomiędzy powietrzem 
wydobywającym się z 
klimatyzatora z panującym w 
pomieszczeniu jest wysoka, 
pojawia się mgła. Gdy różnica 
temperatur zmaleje, mgła 
zniknie. 

 

Nie można zmienić 
ustawionej 
temperatury. 

 Jednostka pracuje w trybie AUTO? 

 Jeżeli w trybie AUTO 
temperatura nie może zostać 
osiągnięta, należy zmienić tryb 
pracy. 

 Wymagana temperatura nie 
przekracza ustawionej 
temperatury? 

 Zakres temperatur wynosi 
16oC~30oC? 

 

Niska wydajność 
grzewczą bądź 
chłodnicza. 

 Niskie napięcie? 
 Poczekaj, aż wartości prądu 

wrócą do wartości nominalnej. 

 Brudny filtr?  Wyczyść filtr. 

 Ustawiona temperatura znajduje 
się w zakresie? 

 Zmień temperaturę. 

 Czy drzwi albo okna są otwarte?  Zamknij drzwi i okna. 

 

Klimatyzator wydaje 
nieprzyjemny zapach. 

 Czy w pomieszczeniu znajdują się 
przedmioty wydające nieprzyjemny 
zapach (np. meble, cygara)? 

 Usuń źródła nieprzyjemnego 
zapachu. 

 Wyczyść filtr. 

 

Klimatyzator nagle 
zaczyna pracować 
inaczej. 

 Czy w pobliżu dochodzi do 
zakłóceń w postaci wyładowań 
atmosferycznych, urządzeń 
bezprzewodowych itp? 

 Odłącz od źródła zasilania, 
podłącz ponownie i uruchom 
klimatyzator. 

 

Z jednostki zewnętrznej 
unosi się para wodna. 

 Czy jednostka jest ustawiona w 
trybie grzania? 

 Podczas odmrażania w trybie 
grzania, mgła może się pojawić. 

 

Słychać „dźwięk 
przepływającej wody”. 

 Czy klimatyzator jest włączony 
albo właśnie został wyłączony? 

 Dźwięk jest emitowany przez 
czynnik chłodniczy 
przepływający w instalacji, jest 
to normalny objaw. 

 

Słychać „pękanie”. 
 Czy klimatyzator jest włączony 

albo właśnie został wyłączony? 

 Jest to dźwięk emitowany przez 
rozszerzanie bądź kurczenie się 
plastikowych elementów wraz ze 
zmianą temperatury. 
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Kody błędów 
Kiedy praca klimatyzatora zostanie zakłócona, ikona temperatury na jednostce wewnętrznej zacznie 

migać i wyświetli odpowiedni błąd. W tabeli poniżej znajdują się kody błędów.   

Kod błędu Rozwiązanie 

E5 
Może być skasowany poprzez ponowne uruchomienie. Jeżeli błąd nie zniknie, 
należy skontaktować się w przedstawicielem serwisu. 

E8 
Może być skasowany poprzez ponowne uruchomienie. Jeżeli błąd nie zniknie, 
należy skontaktować się w przedstawicielem serwisu. 

U8 
Może być skasowany poprzez ponowne uruchomienie. Jeżeli błąd nie zniknie, 
należy skontaktować się w przedstawicielem serwisu. 

H6 
Może być skasowany poprzez ponowne uruchomienie. Jeżeli błąd nie zniknie, 
należy skontaktować się w przedstawicielem serwisu. 

C5 Należy skontaktować się z serwisem. 

F1 Należy skontaktować się z serwisem. 

F2 Należy skontaktować się z serwisem. 
Uwaga: jeżeli pojawią się inne błędy, nie wymienione w tabeli powyżej, należy skontaktować się z 

przedstawicielem serwisu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UWAGA 

 Jeżeli pojawią się poniższe nieprawidłowości, należy niezwłocznie wyłączyć 

klimatyzator i odłączyć od źródła zasilania, a następnie skontaktować się z sprzedawcą 

bądź serwisem. 

o Przewód zasilający jest przegrzany bądź uszkodzony 

o Podczas pracy, jednostka wydaje dziwny dźwięk. 

o Bezpieczniki wyłączają się systematycznie. 

o Z jednostki wewnętrznej cieknie woda. 

 Nie należy naprawiać klimatyzatora samodzielnie. 

 Jeżeli klimatyzator będzie użytkowany w ekstremalnych warunkach, może to 

spowodować nieprawidłowości w działaniu, ryzyko porażenia prądem lub pożar.  
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Odległości montażowe 

 

Narzędzia instalacyjne 
1. Poziomica 6. Klucz dynamometryczny 11. Manometr 

2. Śrubokręt 7. Klucz płaski 12. Multimetr 

3. Wiertarka udarowa 8. Obcinarka do rur 13. Klucz imbusowy 

4. Wiertło 9. Detektor gazu 14. Miarka 

5. Gratownik 10. Pompa próżniowa  

 

 Skontaktuj się autoryzowanym monterem.  

 Stosuj odpowiedni przewód zasilający 

  

Min. 15cm.  

Min. 250cm.  

Min. 15cm.  

Min. 15cm.  

Uwaga 
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Wybór miejsca instalacji 
 

Instalacja klimatyzatora w poniższych miejscach 
może powodować jego niepoprawne działanie. 
Zaleca się nie montować urządzenia w: 

 Miejscach mocno nasłonecznionych, 
zaparowanych, z rozpylonym łatwopalnym 
bądź wybuchowym gazem.  

 Pomieszczeniach z urządzeniami pracującymi 
na wysokich częstotliwościach (np. sprzęt 
medyczny, urządzenia spawające, 
zgrzewające). 

 W pobliżu wybrzeża.  

 W miejscach z olejami lub oparami oleju w 
powietrzu. 

 Pralniach 

1. W pobliżu wlotu i wylotu powietrza nie 
powinno być żadnych przeszkód. 

2. Należy wybrać miejsce, z którego można 
odprowadzić skondensowaną wodę.  

3. Należy wybrać miejsce umożliwiające 
łatwe zamontowanie i podłączenie 
jednostki zewnętrznej, w pobliżu źródła 
zasilania. 

4. Miejsce instalacji powinno być poza 
zasięgiem dzieci. 

5. Miejsce instalacji powinno być 
odpowiednie dla ciężaru jednostki, oraz 
stabilne. 

6. Jednostka wewnętrzna musi być 
zainstalowana 2,5m nad poziomem 
podłogi. 

7. Nie instaluj jednostki wewnętrznej 
bezpośrednio nad urządzeniami 
elektrycznymi. 

8. Należy unikać pomieszczeń z lampami 
fluorescencyjnymi.  

 
 

1. Należy montować jednostkę zewnętrzną w miejscu, w którym generowany przez nią hałas i 
wibracje nie będą przeszkadzały sąsiadom. 

2. Miejsce instalacji powinno być dobrze wentylowane i suche, w którym jednostka nie będzie 
narażona na bezpośrednie działanie słońca i silnego wiatru.  

3. Miejsce instalacji powinno być dostosowane do ciężaru jednostki. 
4. Upewnij się, że instalacja jest wykonana zgodnie z diagramem elektrycznym. 
5. Miejsce instalacji powinno być poza zasięgiem dzieci. 

 

 

Podłączenie elektryczne 
Wskazówki bezpieczeństwa 

1. Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa podczas instalacji montażu jednostek. 

2. Należy zastosować bezpieczniki oraz przewód zasilający zgodny z krajowymi przepisami 

elektrycznymi. 

3. Upewnij się, że obwód zasilający spełnia wymagania klimatyzatora. Nieodpowiedni przewód 

zasilający bądź złe podłączenie może powodować niepoprawne działanie jednostki. 

4. Upewnij się, czy przewód fazowy, neutralny oraz uziemienie są podłączone poprawnie. 

5. Wyłącz zasilanie przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac elektrycznych.  

6. Nie włączaj zasilania przed zakończeniem prac elektrycznych. 

7. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, jego wymiany powinien dokonać uprawniony 

przedstawiciel serwisu.  

Główne zasady

 
 Uwaga 

Jednostka wewnętrzna

 
 Uwaga 

Jednostka zewnętrzna

 
 Uwaga 
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8. Ponieważ rury z czynnikiem chłodniczym mogą osiągnąć wysoką temperaturę, należy zwrócić 

uwagę, aby żadne przewody nie dotykały miedzianych rurek.  

9. Urządzenie powinno być instalowane zgodnie z krajowymi przepisami elektrycznymi.  

Uziemienie 
1. Klimatyzator jest urządzeniem elektrycznym pierwszej klasy. Oznacza to, iż musi być 

odpowiednio uziemione, a instalacja wykonana przez przeszkoloną osobę. W przeciwnym 

wypadku istnieje ryzyko porażenia prądem. 

2. Uziemienie powinno być wykonane przewodem żółto-zielonym.  

3. Rezystancja uziemienia powinna być zgodna z krajowymi przepisami elektrycznymi. 

4. Urządzenie powinno być tak zainstalowane, aby dostęp to wtyczki nie był utrudniony.  

Instalacja jednostki wewnętrznej  
A. Wybór miejsca instalacji 

Miejsce instalacji powinno być łatwo dostępne, a ściana solidna. 

B. Montaż zawiesia 

Zamontuj zawiesie poziomo, uwzględniając wymiar oraz wagę jednostki wewnętrznej. Upewnij 

się, że jest solidnie przymocowane do ściany. 

C. Otwór na rury przyłączeniowe 

1. W zależności od modelu, wyznacz położenie otworu według rysunku poniżej: 

 

 2. Wywierć otwór o średnicy Ø55~Ø70 mm z lekkim spadkiem (5-10O) na zewnątrz. 

 

 

 

 

 

D. Kierunek rur 

1. Rury z czynnikiem chłodniczym mogą 

być skierowane w prawo, prawy tył, lewy 

bądź lewy tył. 

2. W przypadku wyboru prawego bądź lewego 

kierunku rur, należy wyciąć otwór w panelu 

jednostki wewnętrznej.  

wewnątrz  na 
zewnątrz  

5-10o  

   Ø55~ Ø70 

Uwaga: 

 Zwróć uwagę, aby nie uszkodzić rur i przewodów 

podczas przekładania przez ścianę.  
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E. Podłączenia rur 

1. Ustaw rury osiowo względem siebie.  

2. Ręcznie zakręć nakrętki. 

3. Dokręć połączenie za pomocą płaskiego klucza oraz klucza 

dynamometrycznego. Wartości momentu dokręcania dobierz z tabeli 

poniżej.   

Średnica nakrętki 
Moment 

dokręcania (N*m) 

Ø 6 15~20 

Ø 9,52 20~40 

Ø 12 45~55 

Ø 16 60~65 

Ø19 70~75 

 

4. Solidnie zabezpiecz połączenie rur za pomocą izolacji.   

 

 

 

F. Podłączenie węża odpływowego 

1. Podłącz wąż odpływowy do wylotu rury odpływowej w jednostce 

wewnętrznej. 

2. Zabezpiecz połączenie węża odpływowego z 

rurą odpływową za pomocą taśmy izolacyjnej.  

 

G. Podłączenie przewodów elektrycznych 

1. Podnieś przedni panel, odkręć śrubę z pokrywy kostki 

elektrycznej a następnie 

ją wyjmij.  

2. Przeprowadź przewód 

zasilający przez 

odpowiednie zagłębienie 

w tyle jednostki.  

 

3. Odkręć uchwyt przewodu, a 

następnie podłącz przewody do kostki 

elektrycznej zgodnie ze schematem. 

Zamocuj przewód za pomocą uchwytu. 

4. Włóż pokrywę kostki elektrycznej w 

pierwotne miejsce i przykręć śrubą. 

5. Zamknij panel. 

 N(1) 2 3   
 

nieb
ieski 

 

czar
ny 

 

brązo
wy 

 Żół

-
ziel 

Jednostka zewnętrzna 

prawy  prawy 
tył  

lewy 

tył  

lewy  wyciąć 

otwór  

prawy  lewy  

gwint  
rura  nakrętka 

 

a  

izolacja  

klucz  

Klucz 

dynamometryczny  

nakrętka  

rura  

rura  

Taśma izolacyjna  

rura  

panel  śruba 

Pokrywa kostki elektrycznej 
przewód  
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Uwaga: 

 Wszystkie podłączenia elektryczne powinny być wykonane przez przeszkolone osoby. 

 Jeżeli przewód zasilający jest za krótki, jego wymiany powinna dokonać przeszkolona osoba. 

 Dla klimatyzatorów z wtyczką, dostęp do niej nie powinien być utrudniony. 

 Dla klimatyzatorów bez wtyczki, należy zainstalować wyłącznik prądu. 

H. Zwiąż przewody i rury 

1. Zwiąż wszystkie przewody i rury za pomocą taśmy. 

2. Pamiętaj, aby zostawić odpowiednią długość przewodu oraz węża odpływowego.  

3. Unikaj krzyżowania przewodu zasilającego jednostkę wewnętrzną oraz zewnętrzną. 

4. Wąż odpływowy powinien zawsze znajdować się na spodzie wiązki przewodów i rur. 

I. Montaż jednostki wewnętrznej 

1. Przełóż związane przewody przez otwór w ścianie.   

2. Powieś jednostkę wewnętrzną na zawiesiu.  

3. Uszczelnij otwór w ścianie za pomocą silikonu. 

4. Upewnij się, że jednostka wewnętrzna jest zawieszona stabilnie. 

 

 

 

 

 

 

Kontrola montażu 
 Po instalacji należy upewnić się, czy wszystko zostało wykonane poprawnie, zgodnie z poniższą 

tabelą. 

Elementy do sprawdzenia Możliwe skutki 

Czy jednostka jest zamontowana solidnie? Jednostka może spaść, drgać bądź powodować 
nadmierny hałas. 

Czy przeprowadzono test szczelności układu? Może to powodować niedostateczne 
chłodzenie/grzanie. 

Czy woda odpływa swobodnie? Może to spowodować wyciek wody. 

Czy parametry prądu odpowiadają parametrom 
wyszczególnionym w specyfikacji technicznej 
urządzenia?  

Może to spowodować niepoprawne działanie 
bądź uszkodzenie jednostki. 

Czy jednostka jest odpowiednio uziemiona? W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko 
porażenia prądem. 

Czy przewód zasilający spełnia wymagania 
techniczne? 

Może to spowodować niepoprawne działanie 
bądź uszkodzenie jednostki. 

Czy we wlocie bądź wylocie powietrza znajdują 
się jakiekolwiek przeszkody? 

Może to powodować niedostateczne 
chłodzenie/grzanie. 

Czy kurz i zanieczyszczenia powstałe podczas 
montażu zostały usunięte? 

Może to spowodować niepoprawne działanie 
bądź uszkodzenie jednostki. 

Czy zawór po stronie cieczy i gazu został 
całkowicie otwarty? 

Może to powodować niedostateczne 
chłodzenie/grzanie. 

 

górny hak  

dolny hak  
Uwaga: 

Pamiętaj, aby nie związać wszystkich przewodów zbyt ciasno, 

aby nie zablokować przepływu wody przez wąż odpływowy.  
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Uruchomienie testowe 
 Po zakończeniu montażu należy przeprowadzić test. W tym celu należy podłączyć klimatyzator 

do źródła zasilania i wcisnąć przycisk ON/OFF na pilocie, aby uruchomić klimatyzator.  

 Za pomocą przycisku MODE wybrać kolejną każdą z funkcji (AUTO, chłodzenie, grzanie, 

osuszanie oraz wentylacje) i przetestować jej działanie. 

 Jeżeli temperatura otoczenia jest mniejsza niż 16oC, klimatyzator nie uruchomi się w trybie 

chłodzenia. 
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Rury podłączeniowe 
1. Standardowa długość rur podłączeniowych to 5m, 7,5m, lub 8m.  

2. Minimalna długość rur podłączeniowych to 3m. 

3. Maksymalna długość rur oraz różnica wysokości wynosi: 

  

4. W przypadku przedłużania standardowej długości rur, należy dodać czynnik chłodniczy oraz 

olej do instalacji. 

 Jeżeli długość rur przewyższa o 10m długość standardową, należy dodać 5ml oleju 

chłodniczego na każde dodatkowe 5m rury.   

 Ilość dodatkowego czynnika chłodniczego wynosi: 

Dodatkowy czynnik=przedłużona długość [m] x ilość dodatkowego czynnika (tabela) 

Średnica rur Ilość dodatkowego czynnika 
R410a 

Strona cieczy (mm) Strona gazu (mm) 

Ø6 Ø9,52 lub Ø12 20 

Ø6 lub Ø9,52 Ø16 lub Ø19 50 

 

 

Gratowanie rur 
Uwaga: Główną przyczyną wycieków czynnika chłodniczego jest niedokładne połączenie rur. Powinno 

się je wykonać według poniższych kroków: 

A. Przytnij rurę 

 Zmierz długość rur pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną.  

 Przytnij odpowiednią ilość rury za pomocą obcinarki.  

 

B. Usuń zadziory  

 Usuń zadziory za pomocą gratownika. Trzymaj rurę 

powyżej gratownika, aby opiłki nie dostały się do rury.  

 

C. Załóż izolację na rury 

D. Włóż nakrętkę 

 Pamiętaj, aby włożyć nakrętkę na rurę przed wykonaniem 

kołnierza. 

  

Model Maksymalna długość rurociągu [m] Maksymalna różnica wysokości [m] 

BAC-WM-I1009-A14P 15 5 

BAC-WM-I1312-A14P 20 10 

BAC-WM-I1818-A14P 25 10 

rura 

obcinarka 

skośnie nierówno spalone 

gratownik 

skierowane 

w dół 

rura 
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UWAGA 

E. Wykonanie kołnierza 

 Kołnierz powinien zostać wykonany za pomocą wywijarki.  

 W zależności od średnicy rury, odległość „A” należy 

dobrać z tabeli poniżej. 

Średnica rury 
[mm] 

A [mm] 

Maks. Min. 

Ø6~6,35 (1/4’) 1,3 0,7 

Ø9,52 (3/8’) 1,6 1,0 

Ø12~12,7 (1/2’) 1,8 1,0 

Ø15,8~16 (5/8’) 2,4 2,2 

 

F. Kontrola  

 Przeprowadź kontrolę kielicha. Jeżeli jego kształt lub wykonanie nie jest poprawne, kielich 

należy wykonać ponownie.  

 

 

 

 

 

 

 

Jednostka zewnętrzna 
 

  

rura 

wywijarka 

Niepoprawnie wykonany kielich Poprawnie wykonany kielich 

 Klimatyzator może być używany przez dzieci powyżej 8roku życia, osoby o ograniczonej 

poczytalności i niedoświadczone pod warunkiem, że zostaną przeszkolone z zasad korzystania 

z klimatyzatora w sposób bezpieczny uzmysławiając możliwe niebezpieczeństwa. 

 Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. 

 Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia oraz konserwacji bez nadzoru osób dorosłych. 

 Nie podłączaj klimatyzatora do prądu za pomocą przedłużacza. Może to spowodować pożar. 

 Odłącz urządzenie od źródła zasilania podczas czyszczenia. Może to spowodować porażenie 

prądem. 

 Nie rozpylaj wodę bezpośrednio na jednostkę. Może to spowodować porażenie prądem, albo 

niepoprawność w działaniu. 

 Nie rozpylaj wody na pilot, ponieważ może to doprowadzić do jego uszkodzenia. 

 Nie naprawiaj klimatyzatora samodzielnie. Grozi to ryzykiem porażenia prądem lub doznania 

obrażeń. W celu naprawy skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisu. 

 Nie należy stawać ani kłaść ciężkich przedmiotów na górnym panel jednostki zewnętrznej. 

Może to doprowadzić do jej uszkodzenia i doznania obrażeń. 

 Nie należy wkładać palce ani innych obiektów w grill wlotu lub wylotu powietrza. Może to 

doprowadzić do doznania obrażeń lub uszkodzeń. 

 Klimatyzator powinien być odpowiednio uziemiony. Brak uziemienia może spowodować 

porażenie prądem. 

 Instalacja elektryczna powinna być wyposażona w wyłącznik prądowy. 

 Montaż oraz konserwacja powinna być wykonana przez uprawnione osoby. 
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Jednostka zewnętrzna 

 Uwaga 

Obrazek podglądowy. Faktyczny wygląd jednostki może się różnić. 

 

 Wewnątrz DB/WB (oC) Na zewnątrz DB/WB (oC) 

Maksymalne chłodzenie 32/23 43/26 

Maksymalne grzanie 27/- 24/18 

 Zakres zewnętrznej temperatury pracy dla chłodzenia wynosi -15oC~43oC, dla grzania dla modeli 

bez funkcji podgrzewania wynosi -15oC~24oC. Temperatura pracy dla modeli z funkcja grzania w 

trybie chłodzenia wynosi -20oC~24oC.    

Identyfikacja części 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaż 
 

 

 

 

 

 

 

Narzędzia potrzebne do montażu: 

1. Poziomica 2. Wkrętarka 3. Wiertarka udarowa 

4. Wiertło 5. Wywijarka do rur. 6. Klucz dynamometryczny 

7. Klucz płaski 8. Obcinarka do rur 9. Detektor gazu 

10. Pompa próżniowa 11. Zestaw manometrów 12. Multimetr 

13. Klucz imbusowy 14. Miarka  

 

Zakres temperatury pracy 

Wlot powietrza 

Uchwyt 

Wylot powietrza 
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Miejsce montażu 
Montaż jednostki w poniższych miejscach może spowodować niepoprawność w działaniu. Należy 

unikać montażu w: 

1. Miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, pary wodnej, 

łatwopalnych lub wybuchowych gazów oraz substancji rozpylonych w powietrzu. 

2. Pomieszczeniach, w których pracują urządzenia wykorzystujące wysoką częstotliwość (np. 

urządzenia spawające, sprzęt medyczny). 

3. W pobliżu wybrzeża. 

4. W pomieszczeniach z rozpylonym olejem. 

5. W pomieszczeniach z siarką. 

6. W pomieszczeniach specjalnych. 

7. Pralni. 

Ponadto, jednostka zewnętrzna powinna być montowana:  

1. W miejscach, gdzie hałas oraz strumień powietrza emitowany przez jednostkę nie będzie 

przeszkadzał sąsiadom.  

2. Miejsce musi być dobrze wentylowane oraz suche, w którym jednostka nie będzie narażona na 

bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz silnego wiatru. 

3. Miejsce musi być dostosowane do ciężaru jednostki. 

4. Upewnij się, że instalacja spełnia wymiary określone w instrukcji. 

5. Miejsce montażu powinno być poza zasięgiem dzieci oraz z dala od zwierząt i roślin. Jeżeli to nie 

możliwe, należy zastosować siatkę odgradzającą.  

Podłączenia elektryczne 
1. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac elektrycznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


