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INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORA 
PRZENOŚNEGO
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Spis treści
Wstęp
Budowa klimatyzatora
Panel sterujący
Sterownik bezprzewodowy 
Odprowadzanie skroplin / konserwacja 
Bezpieczeństwo
Rozwiązywanie problemów Instalacja

UWAGA:
Klimatyzator jest drogim urządzeniem i dlatego też zalecamy, aby został 
zainstalowany przez doświadczonych instalatorów. W przeciwnym wypadku 
mogą wystąpić nie tylko straty materialne, lecz również niewłaściwe działanie 
i spadek efektywności pracy. Firma CHIGO nie odpowiada za awarie 
klimatyzatora, który został nieprawidłowo zainstalowany.
Ta instrukcja przeznaczona jest dla klimatyzatorów ściennych typu split. Wygląd 
klimatyzatora może nieco odbiegać od rysunków zawartych w poniższej instrukcji. 
Prosimy o uważne zapoznanie sie z treścią instrukcji obsługi i pozostawienie jej 
w miejscu umożliwiającym skorzystanie z niej w razie potrzeby.

UWAGA:
1. Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez dzieci oraz osoby
niedołężne.
2. Dziecie powinny pozostawać pod opieką, aby nie bawiły się klimatyzatorem.
3. Wtyczka zasilania powinna być dostępna po zainstalowaniu klimatyzatora.
4. Klimatyzator powinien być zasilany ze źródła napięcia o odpowiednich
parametrach.
5. Urządzenie nie powinno być montowane w samochodach.
6. Jeśli przewód zasilający zostanie uszkodzony, powinien zostać wymieniony
na nowy przez osobę do tego uprawnioną.
7. Należy odczekać 3min przed ponownym włączeniem w przypadku awarii
zasilania.
8. Klimatyzator jest zgodny z normą EN 61000-3-11:2000.
9. Minimalny odstęp od materiałów łatwopalnych: 1m.

Te symbole odnoszą siędo niebezpiecznych czynności, które 
mogą skończyć się poważnym zranieniem lub śmiercią.

Te symbole odnoszą się do niebezpiecznych czynności, które 
mogą skończyć się poważnym zranieniem lub zniszczeniem 
własności.

! WARNING

CAUTION!



WSTĘP

Klimatyzator przenośny jest niwielkim urządzeniem klimatyzacyjnym zdolnym 
do utrzymywania zadanej temperatury i obniżania wilgotności powietrza. 
Jego budowa daje możliwość użycia go w różnych sytuacjach w wielu 
pomieszczeniach. Klimatyzator posiada funkcję chłodzenia i grzania. Został 
zaprojektowany z myślą o pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych itp. 
Charakteryzuje się stosunkowo niskim poziomem zużycia energii elektrycznej 
i niskim poziomem hałasu.

KLIMATYZATOR PRZENOŚNY
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Używanie klimatyzatora jest zalecane w przedziale temperatur w pomieszczeniu 
od 17C do 35C.

CAUTION!

Przed użyciem klimatyzatora prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją 
obsługi.

Firma CHIGO zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych 
klimatyzatora bez uprzedzenia.

UWAGA

Istnieje możliwość skroplenia wody na dnie, proszę przestawiać klimatyzator ostrożnie, 
zapobiegając wychlapywaniu wody.
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Przód

Tył

Budowa klimatyzatora przenośnego

Uchwyt

Panel sterujący

Żaluzje kierunkowe
Wydmuch zimnego 

powietrza

Zaciąg zimnego powietrza

Filtr gorącego powietrza

Zaciąg gorącego powietrza

Korek

Rura wydmuchowa

Wylot gorącego powietrza

Filtr zimnego powietrza

Kólka



Panel sterujący
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Panel sterujący

Klawisz TEMP
Służy do ustawiania zadanej temperatury w zakresie 17C - 31C. Służy do ustawiania zadanej temperatury w zakresie 17C - 31C.  try ie ustawiania  
można ustawia  zakres 1-12 .

1  Odbiornik sygnału ze sterownika bezprzewodowego
2  Wyświetlacz

W trybie wentylacji (FAN), wyświetlacz wskazuje temperaturę powietrza w pomieszczeniu. W 
trybie chłodzeniua (COOL) lub osusznia (DRY) wskazuje zadanątemperaturę. Jeśli czujnik 
temperatury otoczenia jest uszkodzony, wyświetlana będzie wartość 25C (77F).

7 Klawisz POWER
Służy do włączania i wyłączania klimatyzatora.

Służy do ustawienia prędkości wydmuchu powietrza z klimatyzatora. Możliwe prędkości: niska 
(LOW), średnia (MEDIUM) i wysoka (HIGH).

Służy do zmiany trybu pracy klimatyzatora. Dostępne tryby pracy: chłodzenie (COOL), 
osuszanie (DRY), wentylacja (FAN).

5

 8 Klawisz MODE

6  Klawisz FAN SPEED

Wskaźniki diodowe
Wskazują aktualny stan pracy urządzenia.

 Klawisz TIMER
Służy do włączania lub wyłączania funkcji TIMERa.

4

3

Uwaga: Wygląd i funkcje panelu sterującego mogą się różnić od prezentowanego poniżej.
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Sterownik bezprzewodowy

Sterownik bezprzewodowy

* Powyższy rysunek służy tylko do celów poglądowych. W rzeczywistości wygląd i funkcje mogą się nieznacznie 
różnić.

Klawisz TIMER
Służy do ustawienia funkcji TIMERa.

Klawisz FAN SPEED 
Służy do zmiany prędkości wydmuchu 
powietrza z klimatyzatora.

* SWING: Funkcja niedostępna w klimatyzatorach przenośnych.

UWAGA:
1. Tylko niektóre modele klimatyzatorów przenośnych są dostępne ze
sterownikiem bezprzewodowym.
2. Poniższy sterownik bezprzewodowy jest uniwersalnym do urządzeń marki CHIGO.
Przepraszamy, jeśli niektóre funkcje sterownika nie będą współpracowały z modelem 
klimatyzatora jaki został zakupiony.

AUTO

ON
OFF

COOL
DRY
HEAT
FAN

SLEEP
ECONO
POWER
CLEAN
HOLD

MODE TEMP

ON/OFF

TIMER HOUR MIN

SWING

LAMP

FAN SPEED

   SLEEP CLEAN

HOLD

Klawisze ustawiania temperatury
Służą do zmiany ustawień temperatury 
zadanej. Każde naciśnięcie zmienia 
temperaturę o 1C.

Wskaźnik prędkości wydmuchu powietrza

Wskaźnik trybu grzania

Wskaźnik trybu chłodzenia

Wskaźnik trybu wentylacji

Wskaźnik trybu osuszania
Wskaźnik blokady klawiatury

Wskaźnik wachlowania

Wskaźnik ustawionej termperatury

Klawisz HOLD 
Służy do blokowania klawiatury w sterowniku 

bezprzewodowym.

          Klawisz ON/OFF 
Służy do włączania lub wyłączania 
klimatyzatora.

Klawisz HOUR
Służy do ustawienia godziny w zegarze.

Klawisz MIN
Służy do ustawienia minut w zegarze.

Zegar

Klawisz MODE
Służy do zmiany trybu pracy urządzenia.
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Funkcje sterownika bezprzewodowego

* Skierować sterownik bezprzewodowy w kierunku odbiornika wbudowanego w klimatyzator.
Za każdym naciśnięciem klawisza, gdy sygnał zostanie odebrany, powinien być słyszalny 
sygnał "bip" z klimatyzatora.

Metoda transmisji

* Sterownik należy trzymać z dala od mocnych źródeł ciepła, takich jak grzałki, ogień itp.
* Nie należy narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
* Należy uważać, aby sterownik nie upadł na ziemię z dużej wysokości.
* Nie umieszczać przedmiotów mogących blokować sygnał pomiędzy sterownikiem a

klimatyzatorem.
* Nie polewać wodą lub innymi cieczami.
* Nie kłaść ciężkich przedmiotów na sterowniku.
* Jeśli sterownik nie reaguje na naciśnięcie klawiszy, należy wymienić baterie na nowe.

Kilka uwag dotyczących sterownika bezprzewodowego

Wymiana baterii

Kiedy wyświetlane symbole na sterowniku są blade, lub gdy klimatyzator nie 
reaguje na wysyłane sygnały ze sterownika, należy wymienić baterie na nowe.
1. Zdjąć osłonę baterii.

2. Wymienić baterie, zwracając uwagę na ich polaryzację.
3. Zamknąć osłonę baterii.

UWAGA: podczas wymiany baterii może ulec zresetowaniu zegar.

Nacisnąć klawisz HOUR (ustawić na AM 10:)2

Wcisnąć i przytrzymać klawisz HOUR przez 
około 2 sekundy.
Wskaźnik godziny zacznie migać.1

Ustawienia zegara
Po umieszczeniu baterii w pilocie automatycznie zostanie wyświetlony czas: AM 12:00.
Poniżej przykład nastawiania czasu bieżącego na godzinę 10:30 przed południem.

Wcisnąć i przytrzymać klawisz MIN przez około 
2 sekundy.
Wskaźnik minut zacznie migać. Naciskając klawisz 
MIN ustawić na :30. 

3

Nacisnąć klawisz ON/OFF w celu potwierdzenia 
ustawionego czasu lub odczekać 15 sekund.4
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Odprowadzanie skroplin

Odprowadzanie skroplin:
Klimatyzator automatycznie odparowuje nagromadzone skropliny i wydala je z gorącym 
powietrzem w postaci pary wodnej.
W niektórych przypadkach, przy podniesionej wilgotności powietrza w pomieszczeniu nie ma 
możliwości całkowitego odparowania skroplin. Gdy zbiornik skroplin się zapełni, poinformuje 
o tym wskaźnik WATER FULL i klimatyzator zatrzyma pracę. Należy postępować według
poniższych punktów:

*Odłączyć zasilanie klimatyzatora, odłączyć rurę wydmuchu gorącego powietrza i wynieść
klimatyzator w miejsce odpowiednie do wylania skroplin.

*Odkręcić korek odpływu aby wylać nagromadzone skropliny.
*Po wylaniu wody, zakręcić korek odpływu. Upewnić się, że jest szczelnie dokręcony.
*Umieścić klimatyzator w miejscu skąd został zabrany, założyć rurę wydmuchu gorącego
powietrza i podłączyć klimatyzator do napięcia zasilania.

UWAGA: gdy zaświeci się wskaźnik WATER FULL, w klimatyzatorze nagromadzone jest 
prawdopodobnie około 1.5litra wody.

Korek

Odpływ skroplin
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Konserwacja

Stały odpływ skroplin

 W środowisku z wysoką wilgotnością powietrza, jeśli jest taka możliwość zaleca się 
wykonanie stałego odpływu skroplin. Skropliny odpływają grawitacyjnie przez rurkę 
skropliln (nei dołączona do zestawu).
Należy mieć na uwadze, że ta metoda zmniejsza wydajność urządzenia.

Przy wykonywaniu instalacji ciągłego odpływu skroplin należy przestrzegać poniżej 
pokazanych zasad:

Rurka skroplin

Kratka odpływowa
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Konserwacja

*Odłączyć zasilanie przed rozpoczęciem czyszczenia lub serwisu.! WARNING

Jeśli filtr powietrza jest zabity kurzem i innymi nieczystościami, przepływ powietrza zostaje 

zmniejszony, przez co spada efektywność klimatyzatora w rezultacie doprowadzając do 

uszkodzenia. Należy czyścić filtry możliwie często.

Otwieranie i czyszczenie filtrów
1. Wyciągnąć filtry z obudowy klimatyzatora pociągajac zgodnie ze strzałkami na rysunku poniżej.
2.Odkurzyć filtry, następnie umyć w letniej wodzie (max. 40C) z wykorzystaniem delikatnych 

detergentów.

3.Przed ponownym zamontowaniem filtrów należy je dokładnie osuszyć.
4.Zamontować filtry.

Przed rozpoczęciem sezonu
1.Upewnić się, że wlot i wylot powietrza nie jest zablokowany.
2.Upewnić się, czy korek odpływu skroplin jest zablokowany.

Upewnić się, że filtry powietrza są czyste i zamontowane na swoich miejscach.3.

Czyszczenie klimatyzatora

Klimatyzator można czyścic za pomocą delikatnej ściereczki (np. do kurzów).
CAUTION 

! Nie wolno używać substancji chemicznych (np. wybielacz lub benzyna) do 
czyszczenia powierzchni klimatyzatora.

Uchwyt

Uchwyt

Czyszczenie filtrów powietrza
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Konserwacja

Po zakończonym sezonie

Odłączyć klimatyzator od źródła napięcia zasilania.1.
2.Wyczyścić filtry powietrza.
3.Opróżnić zbiornik skroplin.

Zakryć klimatyzator (np. folią) aby zabezpieczyć przed kurzem itp.4.

* Nie blokować wlotu i wylotu powietrza w klimatyzatorze.
* Nie ustawiać klimatyzatora bezpośrednio pod wpływem działania promieni słonecznych.

* Nie używać klimatyzatora w wodzie lub jej pobliżu aby uniknąć zalania części
elektronicznych.

* Nie używać w pobliżu gazów i substancji łatwopalnych

UWAGA

* Nie używać z uszkodzonym gniazdkiem elektrycznym.
*Przy odłączaniu od napięcia należy ostrożnie ciągnąć za wtyczkę przytrzymując gniazdko.
* Nie używać rozdzielaczy itp.

Źródło zasilania

* Zachować odległość minimum 1m od odbiorników telewizyjnych i innych użądzeń czułych na
zmiany pola elektromagnetycznego.

* Nie blokować wlotu i wylotu powietrza z klimatyzatora aby zapobiec przegrzaniu
i uszkodzeniu klimatyzatora.

Inne

WARNING!

CAUTION!

Bezpieczeństwo



10

Rozwiązywanie problemów

Problem Do sprawdzenia Czynność

Klimatyzator nie 
pracuje

Słaba efektywność 
chłodzenia

Hałas i wibracje

Klimatyzator często 
się włącza i wyłącza

*Czy jest zasilanie?
*Czy jest podłączony do sieci?
*Czy bezpiecznik jest włączony?

*Świeci WATER FULL?

*Czy wlot/wylot powietrza jest zabokoawny?

*Duże źródło ciepła w pomieszczeniu?
*Brudne filtry powietrza?
*Niska prędkość wydmuchu powietrza?

*Czy to odgłosy rozprężania czynnika 
chłodniczego?

*Czy klimatyzator jest wypoziomowany?

*Napięcie zasilania w normie?
*Czy rura wydmuchu powietrza jest 
prawidłowo zamontowana czy 
wygięta?

*To normalne.

*Podłączyć klimatyzator do 
zasilania.

*Włączyć bezpiecznik.

*Wylać skropliny.

*Usunąć blokadę.
*Usunąć źródło ciepła.
*Wyczyścić filtry.
*Użyć wyższej prędkości 
wydmuchu powietrza.

*To normalne.
*Wypoziomuj urządzenie.

*Zapewnij stabilne napięcie 
zasilania

*Postaraj się w miarę 
możliwości jak najmniej 
zaginać rurę wydmuchu 
powietrza.

Skropliny się 
wylewają podczas 
przenoszenia 
klimatyzatora

*Czy zbiornik na skropliny jest prawie 
zapełniony?

*Wylej skropliny z 
klimatyzatora

W przypadku poważnej awarii należy natychmiast odłączyć napięcie zasilania 
i skontaktować sięz Autoryzowanym Punktem Serwisowym.

! WARNING

Przed kontaktem z Autoryzowanym Punktem Serwisu należy zapoznać się ze 
wskazówkami poniżej:
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Instalacja

Wybór miejsca instalacji
Klimatyzator powinien stać w miejscu nie zasłoniętym różnymi przeszkodami. Należy 
zachować minimalne odstępy według zaleceń z rysunku poniżej:

Instalacja i demnotaż rury wydmuchu powietrza.

Wyciągnąć rurę

Zdjąć osłonę
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Instalacja

Demontaż: należy zapoznać się z rysunkiem poniżej. Rurę należy wykręcić 
z otworu w klimatyzatorze.

Należy zapoznać się z rysunkiem poniżej. Rurę należy wkręcić w otwór 
w obudowie klimatyzatora.

Instalacja i demontaż rury wydmuchu powietrza

adapter

rura

adapter

rura



KARTA GWARAN CYJNA

Gwarancja jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu

Klimatyzator przenośny MODEL 

NUMER SERYJNY

(Pieczęć i podpis sprzedawcy)

(Data sprzedaży) (Nr faktury / dokumentu sprzedaży)

 (Imię, nazwisko, adres, telefon nabywcy)

(Pieczęć i podpis Autoryzowanego Instalatora 
dokonującego montażu i rozruchu )

…………………………………………………………………
(Data i podpis nabywcy)

Oświadczam, że instalacja i uruchomienie urządzenia   
zostało wykonane poprawnie i bez zastrzeżeń

(Data montażu) (Miejsce montażu)

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki 
niniejszej gwarancji

Parametry pracy urządzenia podczas rozruchu:

Temperatura otoczenia (°C) W pomieszczeniu

ChłodzenieTemperatura wydmuchu (°C)





REJESTR  OKRESOW
 
 YCH PRZEGLĄDÓW KONSERWACYJNYCH

(Data konserwacji) (Pieczęć i podpis  Autoryzowanego Punktu Serwisowego) (Uwagi, adnotacje)

(Data konserwacji) (Pieczęć i podpis  Autoryzowanego Punktu Serwisowego) (Uwagi, adnotacje)

(Data konserwacji) (Pieczęć i podpis  Autoryzowanego Punktu Serwisowego) (Uwagi, adnotacje)

(Data konserwacji) (Pieczęć i podpis  Autoryzowanego Punktu Serwisowego) (Uwagi, adnotacje)

(Data konserwacji) (Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwiso wego) (Uwagi, adnotacje)

(Data konserwacji) (Pieczęć i podpis  Autoryzowanego Punktu Serwisowego) (Uwagi, adnotacje)

(Data konserwacji) (Pieczęć i podpis  Autoryzowanego Punktu Serwisowego) (Uwagi, adnotacje)

(Data konserwacji) (Pieczęć i podpis  Autoryzowanego Punktu Serwisowego) (Uwagi, adnotacje)

(Data konserwacji) (Pieczęć i podpis  Autoryzowanego Punktu Serwisowego)  (Uwagi, adnotacje)

(Data konserwacji) (Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwisowego) (Uwagi, adnotacje)



REJESTR  NAPRA  W

(data zgłoszenia)

(opis naprawy) (Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwiso wego)(data naprawy)

(data zgłoszenia)

(opis naprawy) (Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwiso wego(data naprawy)

(data zgłoszenia)

(opis naprawy)

(Użyte części) 

(Użyte części) 

(Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwiso wego)(data naprawy)

(data zgłoszenia)

(opis naprawy)

(Użyte części) 

(Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwiso wego)(data naprawy)

(data zgłoszenia)

 (opis naprawy)

(Użyte części) 

(Użyte części) (Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwisowego)(data naprawy)

(data zgłoszenia)

(opis naprawy) (Użyte częśc i) (Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwiso wego)(data naprawy)

(data zgłoszenia)

(opis naprawy) (Użyte części) (Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwiso wego)(data naprawy)

(data zgłoszenia)

(opis naprawy) (Użyte części) 

(Użyte części) 

(Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwiso wego)(data naprawy)

(data zgłoszenia)

(opis naprawy) (Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwiso wego)(data naprawy)



Notatki
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