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KLIMATYZATOR PRZENOŚNY (LOKALNY)

ZELOS 

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Przeczytaj uważnie instrukcję przed uruchomieniem urządzenia lub przeprowadzeniem prac 
konserwacyjnych. Przestrzegaj wszystkich instrukcji bezpieczeństwa; nieprzestrzeganie instrukcji 
może prowadzić do wypadków i/lub uszkodzeń. Przechowuj te instrukcje w bezpiecznym miejscu 
do wykorzystania w przyszłości. 
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Czynnik chłodniczy R290
• Aby zrealizować funkcję klimatyzatora, w układzie krąży specjalny czynnik chłodniczy.

Czynnikiem chłodniczym jest fluorek R290 = 3 GWP (globalny potencjał cieplarniany).
Ten czynnik chłodniczy jest palny i bezwonny. W pewnych warunkach może to
doprowadzić do wybuchu, jednak palność tego czynnika chłodniczego jest bardzo niska
i może się zapalić tylko w przypadku pożaru.

• W porównaniu z innymi powszechnymi czynnikami chłodniczymi, R290 jest czynnikiem
nie zanieczyszczającym środowiska, który nie szkodzi ozonosferze i nie ma wpływu na
efekt cieplarniany. R290 ma bardzo dobre właściwości termodynamiczne, które
prowadzą do naprawdę wysokiej efektywności energetycznej. Dlatego jednostki
wymagają mniej napełniania.

Uwaga:
Nie należy próbować przyspieszać procesu rozmrażania ani czyścić urządzenia w inny 
sposób niż zalecany przez producenta. Jeśli naprawa będzie konieczna, skontaktuj się z 
najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym Argoclima. Wszelkie naprawy wykonywane 
przez niewykwalifikowany personel mogą być niebezpieczne. Urządzenie należy 
przechowywać w pomieszczeniu, w którym nie ma żadnych stale działających źródeł zapłonu. 
(na przykład: otwarty ogień, działające urządzenie gazowe lub działający grzejnik 
elektryczny.) Nie przekłuwać ani nie spalać. Nie przebijaj żadnej części obwodu czynnika 
chłodniczego.
Urządzenie należy instalować, eksploatować i przechowywać w pomieszczeniu o powierzchni 
podłogi większej niż 4 m2. W przypadku napraw należy ściśle przestrzegać instrukcji 
producenta tylko dla urządzeń napełnionych gazem palnym R290. Należy pamiętać, że 
czynniki chłodnicze nie mają żadnego zapachu. 

Urządzenie wypełnione palnym gazem R290.

Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 

Przed naprawą urządzenia zapoznaj się z instrukcją serwisową.  
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OGÓLNE INSTRUKCJE OBSŁUGI I BEZPIECZEŃSTWA
• Urządzenie to jest przenośnym klimatyzatorem przeznaczonym do 
użytku domowego.
• Używaj klimatyzatora wyłącznie w sposób opisany w niniejszej 
instrukcji.
• Upewnij się, że wymagane napięcie i częstotliwość (220-240 V/50 
Hz) odpowiadają dostępnemu źródłu zasilania.
•Bezpiecznik typu T, 250 V AC, 2 A lub wyższy, prąd przepływający 
przez bezpiecznik nie może przekraczać 2 A.
• To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i 
starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, 
sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli 
są pod nadzorem lub są poinstruowane w zakresie bezpiecznego 
korzystania z urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia

•Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
•Nie wkładaj palców ani prętów do wylotu powietrza. Poinstruuj dzieci 
o tych zagrożeniach.

•Dzieci bez nadzoru nie powinny czyścić i konserwować urządzenia.
•Upewnij się, że instalacja elektryczna jest w stanie dostarczyć prąd 
roboczy wymagany przez klimatyzator, oprócz prądu pobieranego 
przez inne urządzenia (sprzęt AGD, system oświetleniowy itp.). 
Proszę zapoznać się z danymi dotyczącymi maksymalnej mocy 
wejściowej wskazanymi na tabliczce znamionowej klimatyzatora.
• Podłączenie do sieci elektrycznej musi być zgodnie z 
obowiązującymi normami instalacyjnymi.
•Upewnij się, że przełączniki automatyczne i bezpieczniki systemu są 
w stanie wytrzymać prąd rozruchowy 4 A (zwykle przez mniej niż 1 
sekundę).
• Gniazdko elektryczne musi być zawsze wyposażone w sprawne 
połączenie uziemiające
• Upewnij się, że wtyczka jest całkowicie włożona. Nie używaj wielu 
adapterów. Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami. Upewnij się, że 
wtyczka jest czysta.
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•Nie używaj wtyczki jako środka do włączania/wyłączania klimatyzatora: 
użyj przycisku ON/OFF na pilocie lub panelu sterowania.
• Nie instaluj klimatyzatora w pomieszczeniach, w których może być 
narażony na zachlapanie wodą (np. pralnie, łazienki, prysznice i 
baseny).
• Ten klimatyzator może być używany przez dzieci w wieku 8 lat lub 
starsze oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, 
sensorycznych i umysłowych lub nieposiadających niezbędnej wiedzy i 
doświadczenia do jego obsługi, jeśli znajduje się pod nadzorem lub 
instruktażem osoby odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo, aby byli w 
pełni świadomi zagrożeń.

•Przed przenoszeniem lub czyszczeniem urządzenia upewnij się, że jest 
ono odłączone od gniazdka.
• Nie przesuwaj klimatyzatora podczas jego pracy; najpierw wyłącz 
urządzenie, sprawdź, czy nie nagromadził się kondensat i w razie 
potrzeby opróżnij zbiornik na wodę.
•Aby wyłączyć urządzenie, ustaw pilota w pozycji OFF i wyjmij wtyczkę 
z gniazdka. Ciągnij tylko za wtyczkę. Nie ciągnij za przewód.
•Nie używaj urządzenia, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone. 
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony 
przez producenta, sprzedawcę lub osobę o podobnych kwalifikacjach, 
aby uniknąć ryzyka związanego z bezpieczeństwem. Nie próbuj 
naprawiać ani wymieniać przewodu zasilającego, ryzyko porażenia 
prądem.
•  Trzymaj urządzenie z dala od ognia, możliwych źródeł ognia, 
łatwopalnych lub wybuchowych przedmiotów lub olejów, które mogą 
rozpryskiwać się.
•  Nie pozostawiaj pracującego urządzenia bez nadzoru, wyłącz je i 
odłącz od zasilania.

•  Nie rozpryskuj ani nie wylewaj wody na klimatyzator.

OSTROŻNIE!
Nie wkładaj żadnych przedmiotów do klimatyzatora: jest to bardzo 
niebezpieczne, ponieważ wentylator obraca się z dużą prędkością.
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•  Upewnij się, że powietrze swobodnie krąży wokół urządzenia. 
Nie zakrywaj kratek wlotu i wylotu powietrza zasłonami lub 
innymi przedmiotami.
•  Aby uniknąć możliwości pożaru, klimatyzator nie powinien być 
zakryty.

OSTRZEŻENIE!
• Klimatyzator musi być umieszczony co najmniej 50 cm od ściany 
lub innych przeszkód, na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby 
uniknąć wycieków wody.
• Klimatyzator jest wyposażony w system ochrony sprężarki 
przed przeciążeniem, dzięki któremu sprężarka uruchamia się 
dopiero po upływie 3 minut od poprzedniego zatrzymania.
• Odczekaj co najmniej 3 minuty przed uruchomieniem 
urządzenia. Pomaga to zapobiec uszkodzeniu sprężarki.

OSTRZEŻENIE!
W przypadku wystąpienia anomalii, dziwnego hałasu, zapachu 
lub dymu, wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka. Nie 
należy demontować ani próbować naprawiać lub modyfikować 
produktu. W przypadku awarii skontaktuj się bezpośrednio z 
centrum obsługi posprzedażowej. 

OSTRZEŻENIE!
•Nie wystawiaj klimatyzatora na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych.
• Nie używaj środków owadobójczych, olejów, detergentów ani 
farb w sprayu w pobliżu urządzenia; nie używaj agresywnych 
chemicznych detergentów do czyszczenia obudowy, ponieważ 
może to uszkodzić powierzchnię i odbarwić kolor.
• Zamknij wszystkie otwarte okna, aby zmaksymalizować 
wydajność klimatyzacji.

Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku 
nieprzestrzegania        odpowiednich        zasad       bezpieczeństwa 
i zapobiegania wypadkom.
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OPIS URZĄDZENIA

Widok z przodu

Widok z boku

Widok z tyłu

1) PANEL STEROWANIA I PRZYCISKI 
FUNKCYJNE BEZ PILOTA

2) WYLOT POWIETRZA Z KRATKAMI 
KIERUNKOWYMI

3) KÓŁKA JEZDNE

4) BOCZNY WLOT POWIETRZA

5) BOCZNY DEMONTOWALNY FILTR

6) PANEL TYLNI

7) PANEL PRZEDNI

8) KABEL ZASILAJĄCY

9) WLOT POWIETRZA I TYLNY WYJMOWANY 
FILTR

10) PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

9) A
1

(10)
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Min./maks. limity pracy (temperatura wewnętrzna) 
Chłodzenie 18 °C DB / 35 °C DB 
Osuszanie: 16 °C DB / 35 °C DB 
Zakres regulacji temperatury w pomieszczeniu w trybie chłodzenia: 16 °C DB / 31 °C DB 

URUCHAMIANIE URZĄDZENIA

Otwórz opakowanie i zdejmij pudełko z góry. Usuń produkt i inne dostarczone elementy (przedstawione w ramce poniżej).

Pilot
Baterie typu AAA 
do pilota

Łącznik do umieszczenia pomiędzy 
wylotem powietrza a rurą 
elastyczną.

Rura

Płaska końcówka

Zestaw do montażu w oknie
z zaślepką

Okrągły łącznik rury z 
zestawem okiennym. Rurka skroplin

Umieść produkt pionowo na płaskiej i stabilnej powierzchni, jak najbliżej okna i co najmniej 50 cm od ścian lub innych 
pobliskich przeszkód.

PODŁĄCZENIE Z PŁASKĄ KOŃCÓWKĄ RURY
Podłącz łącznik z rurą, rozciągnij rurę na 
wymaganą długość, a następnie podłącz do 
klimatyzatora

Następnie wsuń płaską złączkę w dół w rowki (A) i 
zabezpiecz ją haczykiem (B). 
Strona płaskiej złączki skierowana w górę jest oznaczona 
jako "TOP" 
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Połącz płaską końcówkę (1) razem z rurą 
elastyczną (2), wcześniej podłączoną do 
klimatyzatora.

Otwórz okno, wystaw końcówkę płaską przez okno, 
dociśnij skrzydłem okiennym płaską końcówkę i zablokuj 
skrzydło okienne aby się nie otwierało.

PODŁĄCZENIE Z ZESTAWEM MONTAŻOWYM 
W OKNIE
Aby wykonać otwór w szkle, udaj się z zestawem 
montażowym do szklarza 

Włóż zestaw okienny w otwór w szybie. Następnie 
połącz rurę elastyczną z okrągłym łącznikiem zestawu 
okiennego. 

Połącz płaską złączkę z rurą Podłącz rurę do klimatyzatora za pomocą 
łącznika rury z klimatyzatorem.

Wylot musi znajdować się od 40cm do 130cm nad podłogą. Unikaj zagięć na rurze elastycznej.

Gdy klimatyzator nie jest używany, odłącz wąż i załóż 
zaślepkę.
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Podłącz przewód zasilający do odpowiedniego gniazdka elektrycznego (220-240 V). Włóż dostarczone baterie do 
pilota, przestrzegając biegunowości. Wybierz żądany tryb pracy z pilota.

JAK KORZYSTAĆ Z URZĄDZENIA

To urządzenie może być używane do chłodzenia, osuszania i wentylacji. Podczas przełączania między trybami wentylator 
nadal się obraca, ale sprężarka zatrzymuje się: sprężarka uruchomi się po 3 minutach. Opóźnienie to chroni sprężarkę 
przed potencjalnym uszkodzeniem.

RURA WYLOTOWA MUSI BYĆ ZAWSZE PODŁĄCZONA do urządzenia: jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy 
urządzenie jest używane wyłącznie do osuszania, w którym to przypadku zaleca się, aby urządzenie było 
odprowadzane bezpośrednio do otoczenia w celu uzyskania maksymalnej wydajności (patrz paragraf „Tryb 
osuszania” ).
Regularnie czyść filtry powietrza pod łatwo zdejmowaną tylną kratką, aby klimatyzator działał wydajnie.
Zaleca się podłożyć coś grubości kilku cm pod urządzenie, aby zapewnić odpowiednie nachylenie rurki ciągłego 
odprowadzania skroplin.

TRYBY PRACY

1. TRYB CHŁODZENIA (COOL)
• Zaświeci się kontrolka "cool" na panelu sterowania.
• Temperatura może być regulowana w zakresie od 16 °C do 31 °C.
• W tym trybie można regulować prędkość wentylatora oraz ustawić funkcję Timer.
• Aby uzyskać cichszą pracę, ustaw wentylator na niskim poziomie.

2. TRYB OSUSZANIA (DEHUM)
• Naciśnij przycisk MODE aby wybrać Osuszanie.
• Temperatura jest ustawiana automatycznie dwa stopnie poniżej temperatury w pomieszczeniu.
• Prędkość wentylatora jest automatycznie ustawiona na niski poziom
UWAGA
Klimatyzator nie chłodzi pomieszczenia, gdy jest używany jako osuszacz. Gdy urządzenie jest 
używane jako osuszacz, rura elastyczna nie może być podłączona.
Aby uzyskać maksymalną wydajność osuszania, pozostaw odsłonięty wylot ciepłego powietrza 
Tryb osuszania rekomendowany jest jesienią i zimą.
W przypadku użytkowania latem najlepiej pozostawić rurę elastyczną, aby gorące powietrze mogło być 
odprowadzane na zewnątrz.

3. TRYB WENTYLATORA (FAN)

• Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać tryb wentylatora i poczekaj, aż pojawi się odpowiednia 
kontrolka.

• Naciśnij SPEED aby wybrać prędkość wentylatora
• W tym trybie temperatura nie może być zmieniona.

ODPROWADZANIE SKROPLIN

To urządzenie automatycznie odparowuje kondensat w trybie chłodzenia.
Upewnij się, że gdy urządzenie pracuje w trybie chłodzenia, gumowe zaślepki 
zamykające otwory odpływowe z tyłu urządzenia są prawidłowo umieszczone. Gdy 
zbiornik jest pełny, zaświeci się dioda „Full Tank” (przycisk W.F. na wyświetlaczu)
Aby opróżnić pojemnik, wyłącz klimatyzator i odłącz go. Zdejmij korek z tylnego 
otworu odpływowego i skieruj go nad normalny odpływ.
Upewnij się, że rurka nie jest skręcona ani wygięta. Rura musi być nachylona w 
dół. Zamknij ponownie otwór odpływowy zatyczką i wznów użytkowanie 
klimatyzatora.

Odpływ
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OSTRZEŻENIE!

Ciągłe odprowadzanie skroplin 
Podczas używania klimatyzatora w trybie osuszania, zalecamy zawsze zapewnienie ciągłego odprowadzania wody, aby 
zmaksymalizować wydajność osuszania.
Uży dolnego odpływu odpływowego na urządzeniu. Wodę można spuścić do odpływu, 
po prostu podłączając dostarczoną rurkę odpływową.
Zaleca się podłożyć coś grubości kilku cm pod urządzenie, aby zapewnić odpowiednie nachylenie rurki ciągłego 
odprowadzania skroplin.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Włóż baterie do pilota, przestrzegając wskazanej polaryzacji.
Używaj wyłącznie baterii typu AAA 1,5 V.
Wyjmij baterie, jeśli pilot nie jest używany przez miesiąc lub dłużej.
Nie próbuj ładować baterii. Wymień wszystkie baterie w tym samym czasie.
Nie wrzucaj baterii do ognia: mogą eksplodować.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEJ UTYLIZACJI BATERII ZGODNIE Z DYREKTYWĄ EUROPEJSKĄ 2006/66/WE 
oraz zmiany Dyrektywa 56/2013/WE
Wymień baterie, gdy są wyczerpane. Po zakończeniu okresu eksploatacji baterie należy utylizować oddzielnie od odpadów 
niesortowanych. Muszą być dostarczone do odpowiednich selektywnych zakładów utylizacji odpadów lub do dealerów, którzy 
świadczą podobne usługi. Oddzielna utylizacja baterii zapobiega potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia 
ludzi wynikających z niewłaściwej utylizacji, a także pozwala na odzyskiwanie i recykling materiałów, z których są one wykonane, 
w celu uzyskania znacznych oszczędności energii i zasobów. Obowiązek oddzielnej utylizacji jest podkreślony symbolem 
przekreślonego kosza na śmieci widniejącym na baterii. Nielegalna utylizacja produktu przez użytkownika podlega karom 
administracyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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W CELU OPTYMALNEGO DZIAŁANIA, PILOT NALEŻY SKIROWAĆ W STRONĘ ODBIORNIKA 
ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA KLIMATYZATORZE. 

Pilota można aktywować, naciskając przycisk ON/OFF na urządzeniu przenośnym. Ikona na wyświetlaczu pilota zamiga 
raz i zabrzmi brzęczyk wskazujący, że sygnał został przesłany do klimatyzatora.

PANEL STEROWANIA

a. PRZYCISK WŁĄCZ/WYŁĄCZ
b. PRZYCISK W GÓRĘ (PLUS)
c. ODBIORNIK PILOTA
d. PRZYCISK PRĘDKOŚCI WENTYLATORA
e. PRZYCISK FUNKCJI TIMERA
f. PRZYCISK W DÓŁ (MINUS)
g. PRZYCISK ZMIANY FUNKCJI

FULL - Dioda LED pełnego zbiornika - świeci na czerwono, gdy zbiornik wewnętrzny jest pełny i wymaga opróżnienia

(1) PRZYCISK WŁĄCZ/WYŁĄCZ
Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. 

(2) PRZYCISK ZMIANY FUNKCJI
Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij ten przycisk, aby wybrać żądany tryb spośród: CHŁODZENIA, WENTYLATORA 
i OSUSZANIA.
(3) PRZYCISK TEMP W GÓRE (PLUS)
Press this button to adjust the temperature and set the time.

(4) PRZYCISK TEMP W DÓŁ (MINUS)
Naciśnij ten przycisk, aby wyregulować temperaturę i ustawić czas.
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1. PRZYCISK WŁĄCZ/WYŁĄCZ

2. PRZYCISK ZMIANY FUNKCJI

3. PRZYCISK W GÓRĘ (PLUS)

4. PRZYCISK W DÓŁ (MINUS)

5. PRZYCISK PRĘDKOŚCI WENTYLATORA

6. PRZYCISK FUNKCJI TIMERA
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(5) PRZYCISK PRĘDKOŚCI WENTYLATORA
W trybach chłodzenia i wentylatora naciśnij ten przycisk, aby ustawić prędkość wentylacji na niską (Niską) lub wysoką 
(Wysoką). W pewnych warunkach prędkość wentylatora może nie działać zgodnie z ustawieniami.
W trybie osuszania przycisk ten nie może być wciśnięty, dlatego wentylator na automatycznie wybierze niską prędkość 
wentylatora. 

(6) TIMER BUTTON
a. Gdy klimatyzator jest wyłączony, naciśnij „TIMER”, aby ustawić, kiedy urządzenie ma zostać włączone. Naciśnij „+” 
lub „–”, aby ustawić godzinę.
b. Gdy klimatyzator jest włączony, naciśnij „TIMER”, aby ustawić, kiedy urządzenie ma zostać wyłączone. Naciśnij „+” 
lub „–”, aby ustawić godzinę.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem Możliwa przyczyna Sugerowane działanie
Jednostka nie uruchamia się po 
naciśnięciu przycisku zasilania

-- Kontrolka napełnienia wody miga, a zbiornik 
na wodę jest pełny. (W.F.)

Opróżnij zbiornik na skropliny 

- Temperatura w pomieszczeniu jest niższa 
od ustawionej temperatury.

Zresetuj temperaturę

Nie chłodzi wystarczająco

- W pomieszczeniu znajdują się źródła ciepła. Jeśli to możliwe, usuń 
źródła ciepła

- Drzwi i okna nie są zamknięte Upewnij się, że wszystkie 
drzwi i okna są zamknięte

- Rura wylotowa nie jest podłączona lub jest
zablokowana.

Podłącz lub wyczyść rurę 
powietrza wylotowego.

- Ustawienie temperatury jest za wysokie. Zresetuj temperaturę
- Wlot powietrza jest zablokowany. Wyczyść lub odbloku wlot.

Głośna praca
- Podłoże nie jest wypoziomowane lub 
nie jest wystarczająco płaskie

Jeśli to możliwe, umieść urządzenie 
na płaskim, równym podłożu

- Dźwięk pochodzi z przepływu czynnika 
chłodniczego wewnątrz klimatyzatora

To normalne.

Błąd E2 - Zbiornik na wodę pełny w trybie chłodzenia Zdejmij gumowy korek i 
opróżnij zbiornik na wodę.

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

OSTRZEŻENIE!
Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć urządzenie od gniazdka 
elektrycznego.

1. Czyszczenie filtrów powietrza
Filtr powietrza należy sprawdzać co najmniej raz na dwa tygodnie pracy. Praca z brudnymi lub zatkanymi filtrami 
zmniejszy wydajność klimatyzatora i może spowodować poważne problemy.
Aby wyjąć filtr, zwolnij tylną kratkę, a następnie wysuń filtr, delikatnie pociągając go w bok.

Użyj odkurzacza, aby usunąć kurz. Jeśli to nie wystarczy, 
umyj filtr letnią wodą (40°) i neutralnym detergentem (jeśli 
to konieczne), spłucz zimną wodą, a następnie pozostaw 
do naturalnego wyschnięcia przed ponownym założeniem. 
Po włożeniu filtra z powrotem na miejsce zamknij kratkę i 
wznów korzystanie z klimatyzatora.

2. Czyszczenie obudowy.
Użyj miękkiej wilgotnej szmatki do czyszczenia zewnętrznej powierzchni 
klimatyzatora.
Nie używaj nadmiernie gorącej wody, rozpuszczalników, benzyny lub innych 
agresywnych związków chemicznych, talku i szczotek: mogą uszkodzić 
powierzchnię lub kolor obudowy.
Wszelkie plamy usuwaj ciepłą wodą z niewielką ilością neutralnego detergentu.
Nie wylewaj wody na klimatyzator w celu jego czyszczenia: może to spowodować 
uszkodzenie elementów wewnętrznych lub spowodować zwarcie.
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3. Przechowywanie.
Jeśli nie przewidujesz używania klimatyzatora przez dłuższy czas, wyczyść filtry przed schowaniem go.
Zawsze trzymaj urządzenie w pozycji pionowej. Nie kładź na nim żadnych ciężkich przedmiotów
na górze i, jeśli to możliwe, zabezpiecz klimatyzator folią.

4. Transport.
Najlepiej trzymać klimatyzator w pozycji pionowej
podczas transportu.
Jeśli nie jest to możliwe, połóż go na prawej stronie;
gdy dotrze do miejsca przeznaczenia, natychmiast wstaw
urządzenie w pozycji pionowej i odczekać co najmniej 4 godziny
przed użyciem w trybie chłodzenia.

5. Dla pełnego bezpieczeństwa regularnie sprawdzaj stan przewodu zasilającego; jeśli ulegnie uszkodzeniu 
w wyniku użytkowania, skontaktuj się z Centrum Serwisowym w celu wymiany.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MAKSYMALIZACJI KOMFORTU I MINIMALIZACJI ZUŻYCIA

Sprawdź to:
•  kratki wlotowe i wylotowe urządzenia są zawsze drożne;

 filtry powietrza są zawsze czyste: brudny filtr zmniejszy przepływ powietrza, a tym samym zmniejszy wydajność 
urządzenia;
 drzwi i okna są zamknięte, aby uniknąć infiltracji nieklimatyzowanego powietrza;
 Rura elastyczna jest prawidłowo ułożona, bez zagięć i ostrych załamań;
 temperatura w pomieszczeniu przekracza 16 ºC w trybie chłodzenia i powyżej 16 ºC w trybie osuszania.

ROZPORZĄDZENIE (UE) NR 517/2014 - F-GAZY
Urządzenie zawiera R290, gaz ziemny o współczynniku ocieplenia globalnego (GWP) = 3. Nie uwalniaj 
R290 do atmosfery.
Kg. 0,14 = 0,00042 ton ekwiwalentu CO2

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEJ UTYLIZACJI PRODUKTU ZGODNIE Z DYREKTYWĄ 
EUROPEJSKĄ 2012/19/UE
To urządzenie nie może być wyrzucane wraz z odpadami domowymi pod koniec jego cyklu życia. Zwracamy 
Państwa uwagę na kluczową rolę, jaką odgrywa konsument w ponownym wykorzystaniu, recyklingu i innych 
formach odzysku takich odpadów. Urządzenie musi zostać zezłomowane przez punkt utylizacji odpadów 
sortowanych lub zwrócone do sprzedawcy (za tę usługę nie jest pobierana żadna opłata) przy zakupie 
nowego, równoważnego urządzenia.
Sortowanie utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego zapobiega negatywnym skutkom dla 
środowiska i zdrowia ludzkiego wynikających z niewłaściwego złomowania, a także pozwala na odzyskiwanie 
i recykling materiałów, z których jest wykonany, przy znacznych oszczędnościach energii i zasobów.
Wymóg posortowanej utylizacji jest oznaczony etykietą z przekreślonym koszem na śmieci, przytwierdzoną 
do urządzenia.

www.argoclima.com 




