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Instrukcja obsługi 
Kl imatyzator  śc ienny typu sp l i t  

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem 
urządzenia! 

Przechowuj instrukcję na przyszłość. 
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Ostrzeżenie 
 

Ostrzeżenie: Ten klimatyzator używa palnego czynnika chłodniczego 
R32. 

Uwagi:  Klimatyzator z czynnikiem chłodniczym R32 może spowodować poważne 

uszkodzenie ciała ludzkiego lub otaczających przedmiotów, jeśli go się używa 

w sposób neprawidłowy. 
 

*  Pomieszczenie do instalacji, użytkowania, naprawy i przechowywania tego klimatyzatora 
powinno być większe niż 5 m2. 

*  Czynnik chłodniczy klimatyzatora nie może ważyć więcej niż 1,7 kg. 

*  Nie należy stosować żadnych metod przyspieszania odszraniania lub czyszczenia 
mroźnych części, z wyjątkiem tych zalecanych przez producenta. 

*  Nie przekłuwaj ani nie odpalaj klimatyzatora i nie sprawdzaj, czy rury chłodzące są 
uszkodzone. 

*  Klimatyzator należy umieścić w pomieszczeniu bez stałego źródła ognia, takiego jak otwarty 
płomień, urządzenie gazowe, działający grzejnik elektryczny itp. 

*  Należy pamiętać, że czynnik chłodniczy może być bez smaku. 

*  Przechowywanie klimatyzatora powinno być w stanie zapobiec uszkodzeniom 
mechanicznym spowodowanym przez wypadek. 

*  Konserwacja lub naprawa urządzeń klimatyzacyjnych z czynnikiem chłodniczym R32 musi 
być przeprowadzona po kontroli bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko wypadków. 

*  Klimatyzator musi być zainstalowany z pokrywą zaworu odcinającego. 

 

*  Przeczytaj uważnie instrukcję przed instalacją, użytkowaniem i konserwacją  

* . 

   Ten symbol oznacza, że to urządzenie używa
łatwopalnego czynnika chłodniczego. Jeżeli
czynnik chłodniczy przedostanie się do
zewnętrznego źródła zapłonu i jest narażony na
jego działanie, istnieje ryzyko pożaru 
 
Ten symbol oznacza, że należy uważnie
przeczytać instrukcję. 
 
 
Ten symbol oznacza, że personel serwisowy
powinien używać tego sprzętu razem z instrukcją
instalacji 

 
Ten symbol oznacza, że dostępne są dane, takie
jak instrukcja obsługi lub instrukcja montażu 

OSTRZEŻENIE 

OSTRZEŻENIE 

OSTRZEŻENIE 

OSTRZEŻENIE 
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Środki bezpieczeństwa 
 
Nieprawidłowa instalacja lub użytkowanie bez przestrzegania tych instrukcji 
może spowodować szkody dla ludzi, mienia itp. 

Poważność jest klasyfikowana za pomocą następujących tagów: 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
To urządzenie domowe przeznaczone do użytku przez dzieci w wieku 8 lub 
starszych i osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub 
umysłowych lub którym brakuje doświadczenia i wiedzy, ale tylko wtedy, gdy 
są one nadzorowane lub podane instrukcje, aby korzystać z urządzenia 
bezpiecznie i jeśli zrozumieć ewentualne zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się 
urządzeniem. Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia bez 
nadzoru. 

(Tylko dla urządzeń oznaczonych CE) 

 

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o 
ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub 
z brakiem doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się one pod nadzorem 
lub podane instrukcje obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich 
bezpieczeństwo. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby upewnić 
się, że nie bawią się aparatem. 

(Z wyjątkiem urządzeń ze znakiem CE) 

 

 

  

OSTRZEŻENIE 
Ten symbol oznacza
możliwość śmierci lub
poważnych obrażeń. 

OSTRZEŻENIE 
Ten symbol oznacza 
możliwość zranienia lub 
uszkodzenia mienia. 

OSTRZEŻENIE 
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Środki bezpieczeństwa 
 

Klimatyzator musi być uziemiony. Brak uziemienia 
może spowodować porażenie prądem. 
Nie należy podłączać przewodu uziemiającego do 
przewodu gazowego, wodociągu, żarówki lub 
przewodu telefonicznego. 
 

Zawsze wyłączaj urządzenie i wyłączaj zasilanie, gdy nie 
jest używane przez dłuższy czas, aby upewnić się, że jest 
bezpieczne. 
 
Uważaj, aby nie opróżnić jednostki wewnętrznej. 
W przeciwnym razie może wystąpić zwarcie. 

 
 

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać 
wymieniony przez producenta lub serwisanta lub 
podobną wykwalifikowaną osobę. 
 
Nie należy narażać głównego włącznika zasilania 
podczas pracy lub dotykać mokrymi rękami, ponieważ 
może to spowodować porażenie prądem. 
 
 

Nie należy udostępniać gniazdka innym urządzeniom 
elektrycznym, ponieważ może to spowodować 
porażenie prądem. 
 
 

Zawsze wyłączaj urządzenie i wyłączaj zasilanie przed 
przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia. W 
przeciwnym razie może nastąpić porażenie prądem 
elektrycznym lub uszkodzenie. 

 
Nie ciągnij za kabel zasilający. Uszkodzenie 
spowodowane przez pociągnięcie kabla może 
spowodować porażenie prądem. 

 
Ostrzeżenie, że rury podłączone do urządzenia nie 
zawierają źródła zapłonu.  
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Środki bezpieczeństwa 

Nie instaluj klimatyzatora w miejscu, w 
którym znajduje się łatwopalny gaz lub ciecz. 
Odległość między nimi musi wynosić więcej 
niż 1 m. Może to spowodować pożar lub 
nawet wybuch. 

Nie używaj płynnego lub żrącego środka 
czyszczącego, aby wytrzeć urządzenie albo 
rozlewać na niego wodę lub inne płyny. Może 
to spowodować porażenie prądem lub 
uszkodzenie urządzenia. 

Nie należy próbować naprawiać 
klimatyzatora samodzielnie. Niewłaściwe 
naprawy mogą spowodować pożar lub 
wybuch. Skontaktuj się z wykwalifikowanym 
technikiem serwisu, aby spełnić wszystkie 
wymagania serwisowe. 

Nie używaj klimatyzatora podczas burzy. 
Konieczne jest wyłączenie zasilania w 
odpowiednim czasie, aby zapobiec 
potencjalnym zagrożeniom. 

Nie wkładaj rąk ani żadnych innych 
przedmiotów do wlotu i wylotu powietrza. 
Może to spowodować obrażenia lub 
uszkodzenie urządzenia.
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Sprawdź, czy zainstalowany stojak jest 
wystarczająco mocny. Jeśli ulegnie 
uszkodzeniu, może spowodować upadek 
urządzenia i obrażenia. 
 

 
 
 
Nie blokuj wlotu lub wylotu powietrza. 
W przeciwnym razie wydajność chłodzenia lub 
ogrzewania będzie słabsza, a nawet może 
spowodować, że system przestanie działać. 
 
 
 
 
Nie dopuścić  przedmuchanie klimatyzatora 
do grzejnika. Może to doprowadzić do 
niekompletnego zapłonu i zatrucia. 

 

Urządzenie zostanie zainstalowane zgodnie z przepisami krajowymi. 

 

Aby zapobiec możliwym porażeniom prądem, należy zainstalować 
bezpiecznik uziemiający o zalecanej pojemności. 
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Środki bezpieczeństwa 
 

Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Wycieki czynników chłodniczych 
przyczyniają się do zmiany klimatu. W przypadku przedostania się do atmosfery czynnik 
chłodniczy o niższym współczynniku ocieplenia globalnego (GWP) ma mniejszy wpływ na 
globalne ocieplenie niż czynnik o wyższym współczynniku GWP. Urządzenie zawiera płyn 
chłodniczy o współczynniku GWP wynoszącym 675. Powyższe oznacza, iż w przypadku 
przedostania się 1 kg takiego płynu chłodniczego do atmosfery, jego wpływ na globalne 
ocieplenie byłby 675 razy większy niż wpływ 1 kg CO2 w okresie 100 lat. Nigdy nie należy 
samodzielnie manipulować przy obiegu czynnika chłodniczego lub demontować 
urządzenia, należy zawsze zwrócić się o pomoc specjalisty. 

Upewnij się, że następujące elementy nie znajdują się poniżej jednostki wewnętrznej: 
1. Kuchenki mikrofalowe, kuchenki i inne gorące przedmioty.
2. Komputery i inne obiekty o wysokiej elektryczności.
3. Gniazdo, które jest często używane.
Połączenia pomiędzy jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi nie będą ponownie 
wykorzystywane, z wyjątkiem napraw rur. 
Specyfikacja bezpiecznika jest wydrukowana na płycie, np. 3.15A / 250V AC itp. 

Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego (w prywatnych gospodarstwach domowych) 

Taki symbol na produktach i / lub towarzyszącym im dokumentach oznacza, 
że zużyte produkty elektryczne i elektroniczne nie powinny być mieszane z 
ogólnymi odpadami domowymi. W celu prawidłowej przetwarzania, odzysku 
i recyklingu, prosimy o zabranie tego produktu (ów) do wyznaczonych 
punktów zbiórki, gdzie zostaną one przyjęte bezpłatnie. Alternatywnie, w 

niektórych krajach możesz zwrócić swoje produkty do lokalnego sprzedawcy po zakupie 
równoważnego nowego produktu. Prawidłowa utylizacja tego produktu pomoże 
zaoszczędzić cenne zasoby i zapobiegnie potencjalnym negatywnym skutkom dla 
zdrowia ludzkiego i środowiska, które mogłyby wyniknąć z niewłaściwego postępowania 
z odpadami. W celu uzyskania dalszych informacji o najbliższym wyznaczonym punkcie 
odbioru należy skontaktować się z lokalnymi władzami. W przypadku nieprawidłowej 
utylizacji takich odpadów mogą obowiązywać kary, zgodnie z ustawodawstwem 
krajowym. 
 

Usuwanie zużytych baterii 
Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji zużytych baterii lub skontaktuj się z lokalnym 
biurem obsługi klienta, aby uzyskać instrukcje dotyczące usuwania starych i zużytych baterii. 
Baterie w pochodzące z tego typu produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami 
domowymi. Stare baterie należy utylizować w specjalnie przeznaczonych do tego miejscach 
do utylizacji zużytych baterii, które można znaleźć we wszystkich sklepach detalicznych, w 
których można kupić baterie. 

Deklaracja zgodności UE  
To urządzenie jest produkowane zgodnie z obowiązującymi normami 
europejskimi i oraz zgodnie z obowiązującymi dyrektywami i 
rozporządzeniami. 
Deklarację zgodności UE można pobrać z poniższego linku:  
www.msan.hr/dokumentacijaartiklala 
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Środki bezpieczeństwa 
 

Nie otwieraj okien i drzwi przez dłuższy 
czas, gdy używany jest klimatyzator. W 
przeciwnym razie może być możliwe 
obniżenie wydajności chłodzenia i 
ogrzewania. 
 

 

Nie stawiaj na górnym panelu jednostki 
zewnętrznej ciężkich przedmiotów. Może 
to spowodować obrażenia ciała lub 
uszkodzenie urządzenia. 
 

 
Nie używaj klimatyzatora do żadnych 
innych celów, takich jak suszenie ubrań, 
przechowywanie żywności itp. 
 

 

Nie kieruj zimnego powietrza z 
klimatyzatora na ciało przez dłuższy czas. 
Wpłynie to na twoje zdrowie i spowoduje 
problemy zdrowotne 
 

 
 
Ustaw przyjemną temperaturę. 
Zaleca się, aby różnica temperatur 
pomiędzy temperaturą wewnętrzną i 
zewnętrzną nie była zbyt duża. 
Odpowiednie dostosowanie ustawień 
temperatury może zapobiec niepotrzebnemu 
zużyciu energii. 

 

Jeśli klimatyzator nie jest wyposażony w przewód zasilający i wtyczkę, 
w instalacji stałej musi być zainstalowany wyłącznik 
przeciwwybuchowy, a odległość między stykami nie powinna być 
mniejsza niż 3,0 mm.  
 

Jeśli Twój klimatyzator jest na stałe podłączony do stałego 
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okablowania, to w instalacji stałej należy zainstalować 
przeciwwybuchowe urządzenie prądu resztkowego (RCD) o 
znamionowym rezydualnym prądzie roboczym nieprzekraczającym 30 
mA. 

Obwód zasilania powinien mieć zabezpieczenie przeciekowe i 
przełącznik powietrza, którego pojemność nie powinna być większa niż 
1,5-krotność maksymalnego prądu. 

Informacje dotyczące instalacji klimatyzatorów można znaleźć w 
poniższych punktach niniejszej instrukcji. 

 

Uwagi do użytku 
Stan urządzenia uniemożliwia normalne działanie 

W zakresie temperatur podanym w poniższej tabeli, klimatyzator może przestać działać i 
mogą wystąpić inne anomalie 

Chłodzenie 
Na zewnątrz 

>43°C (Applicabile al T1)

>52°C (Applicabile al T3)

Wewnętrzne <18°C 

Ogrzewanie 
Na zewnątrz 

>24°C

<-7°C 

Wewnętrzne >27°C

* Gdy temperatura jest zbyt wysoka, klimatyzator może uruchomić automatyczne
urządzenie zabezpieczające, aby klimatyzator mógł zostać wyłączony.

* Gdy temperatura jest zbyt niska, wymiennik ciepła klimatyzatora może
zamarznąć, powodując kapanie wody lub inne nieprawidłowe działanie.

* Przy długotrwałym chłodzeniu lub osuszaniu wilgotności przy wilgotności
względnej powyżej 80% (drzwi i okna są otwarte), może wystąpić kondensacja
wody lub kapanie w pobliżu wylotu powietrza.

* T1 i T3 odnoszą się do ISO 5151

Uwagi dotyczące ogrzewania 

* Wentylator jednostki wewnętrznej nie uruchomi się natychmiast po uruchomieniu
ogrzewania, aby uniknąć przedmuchu chłodnego powietrza.

* Gdy na zewnątrz jest zimno i mokro, jednostka zewnętrzna ulegnie zamarznięciu
na wymienniku ciepła, co zwiększy wydajność grzewczą. Następnie klimatyzator
uruchomi funkcję odszraniania.

* Podczas odszraniania klimatyzator przestaje grzać przez około 5-12 minut.
* Podczas odszraniania para może wydobywać się z jednostki zewnętrznej. To nie

jest usterka, ale wynik szybkiego odszraniania.
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* Ogrzewanie zostanie wznowione po zakończeniu odszraniania. 
 

Uwagi do wyłączania 
Gdy klimatyzator chcesz wyłączyć, główny kontroler automatycznie zdecyduje, czy 
przerwać natychmiast, czy po uruchomieniu na kilkadziesiąt sekund z niższą 
częstotliwością i niższą prędkością powietrza. 

 
Informacje do użytku 
 

Praca awaryjna 
* Jeśli pilot zdalnego sterowania zostanie 

zgubiony lub uszkodzony, użyj przycisku 
przełącznika pracy wymuszonej w celu obsługi 
klimatyzatora. 

* Jeśli przycisk ten zostanie naciśnięty przy 
wyłączonym urządzeniu, klimatyzator będzie 
działał w trybie automatycznym. 

* Jeśli przycisk ten zostanie naciśnięty przy 
włączonym urządzeniu, klimatyzator przestanie 
działać. 

 

Regulacja kierunku przepływu powietrza 
 

1.  Użyj przycisków w górę i w dół i lewo-prawo 
na pilocie, aby wyregulować kierunek 
przepływu powietrza. Szczegółowe informacje 
znajdują się w instrukcji obsługi pilota 
zdalnego sterowania. 

2.  W przypadku modeli bez funkcji sterowania 
obrotami należy przegrody przesunąć ręcznie. 

 

Uwaga:  Przesuwaj przegrodzie przed włączeniem 
urządzenia, ponieważ istnieje ryzyko skaleczenia palców. Nigdy nie wkładaj rąk 
do wlotu lub wylotu powietrza podczas pracy urządzenia. 

 

Szczególna ostrożność 
1.  Otwórz przedni panel jednostki wewnętrznej. 

2.  Złącze (jak na rysunku) nie może dotykać 
płytki zaciskowej i jest ustawione jak pokazano 
na rysunku. 

 
 
 
 
 

Łącznik 

Kabel l 

Kabel 2 
Tablica zaciskowa

Przełącznik 
wymuszony 
do przodu 
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Nazwy wszystkich części 

Jednostka wewnętrzna 

 

 

Čistenie a údržba 

Jednostka zewnętrzna 

Uwaga:  
Wszystkie obrazy w tym podręczniku są tylko schematami, a rzeczywiste urządzenie 
jest standard. Wtyczka, funkcja WIFI, funkcja ujemnego jonu oraz funkcja wychylania 
pionowego i poziomego są opcjonalne. 

Rura 
łącząca 

Wąż 
spustowy 

Kratka 
wylotu 

powietrza 

Przewód 
zasilający  

Wylot powietrza 

Panel 

Filtr 
powietrza

Przełącznik pracy 
wymuszonej   

Pierścień rury 
ochronnej 

Pilot zdalnego 
sterowania 

Wlot powietrza 

 
Wylot 

powietrza
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Czyszczenie i konserwacja 

Ostrzeżenie: Przed czyszczeniem klimatyzatora należy go wyłączyć, a prąd 
elektryczny musi zostać odcięty na więcej niż 5 minut, w przeciwnym razie może 
wystąpić ryzyko porażenia prądem. 
Nie nawilżaj klimatyzatora. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym. 
Upewnij się, że w żadnych okolicznościach nie spłukasz klimatyzatora wodą. 
Niestabilne ciecze, takie jak rozcieńczalnik lub benzyna, mogą uszkodzić obudowę 
klimatyzatora, dlatego należy czyścić obudowę klimatyzatora tylko miękką, suchą 
szmatką i wilgotną szmatką zwilżoną neutralnym detergentem. 
Podczas użytkowania należy zwracać uwagę na regularne czyszczenie filtra, aby 
zapobiec zakurzeniu, które może wpłynąć na efekt. Jeśli powietrze otaczające 
klimatyzatora jest zakurzone, odpowiednio zwiększyć liczbę razy czyszczenia. Po 
wyjęciu filtra nie dotykaj palcami przegrody jednostki wewnętrznej aby nie uszkodzić 
rury. 

Oczyść panel 
Gdy panel jednostki wewnętrznej zostanie zanieczyszczony, wyczyść go 
delikatnie ręcznikiem z  ciepłą wodą o temperaturze poniżej 40 ° C i nie 
usuwaj panelu podczas czyszczenia. 

Wyczyść filtr powietrza  
■ Zdemontuj filtr powietrza

1. Użyj obu rąk, aby otworzyć panel pod kątem od obu końców panelu, zgodnie z
kierunkiem strzałki.

2. Zwolnij filtr powietrza z gniazda i wyjmij go

Wyczyść filtr powietrza 

Użyj odkurzacza lub wody do płukania 
filtra, a jeśli filtr jest bardzo brudny (na 
przykład tłuste zabrudzenie), wyczyść go 
ciepłą wodą (poniżej 45 °C) z łagodnym 
detergentem rozpuszczonym w wodzie, a 
następnie pozostaw filtr w cieniu do 
wyschnięcia na powietrzu. 
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Czyszczenie i konserwacja 

Instalacja filtra 

Ponownie zainstaluj wysuszony filtr w kolejności odwrotnej do demontażu, a 
następnie zakryj i zablokuj panel 

Instalacja filtra 

Sprawdź przed użyciem 

1. Sprawdź, czy wszystkie wloty i wyloty powietrza w jednostkach są odblokowane.

2. Sprawdź, czy wylot wody na wężu spustowym jest zatkany i natychmiast go
wyczyść, jeśli jest.

3. Sprawdź, czy przewód uziemiający jest solidnie uziemiony.

4. Upewnij się, że baterie pilota są zainstalowane i czy ich ładowanie jest
wystarczające.

5. Sprawdź, czy nie ma uszkodzeń w kratce instalacyjnej jednostki zewnętrznej, a
jeśli tak, skontaktuj się z naszym lokalnym centrum serwisowym.

Konserwacja po użyciu 

1. Wyłącz źródło zasilania, wyłącz główny włącznik zasilania i wyjmij baterie
z pilota zdalnego sterowania.

2. Wyczyść filtr i obudowę urządzenia.

3. Usuń kurz i zanieczyszczenia z jednostki zewnętrznej.

4. Sprawdź, czy nie ma uszkodzeń w kratce instalacyjnej jednostki
zewnętrznej, a jeśli tak, skontaktuj się z naszym lokalnym centrum
serwisowym.
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Rozwiązywanie problemów 
 
Uwaga 
 
Nie należy próbować naprawiać klimatyzatora samodzielnie, ponieważ  
niewłaściwe naprawy mogą spowodować porażenie prądem, pożar lub 
wybuch. Skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym i pozwól 
pracownikom przeprowadzić konserwację, a sprawdzenie następujących 
elementów przed skontaktowaniem się w celu konserwacji może 
zaoszczędzić twój czas i pieniądze. 
 
 
 
Zjawisko 
 
 

Klimatyzator nie 
działa. 
 
 
 
 
 

 

Klimatyzator nie 
może 
natychmiastowym 
uruchomić się po jego 
wyłączeniu 

 

Klimatyzator 
przestanie działać po 
uruchomieniu 

 

  

Możliwe są wyłączenia zasilania. Poczekaj na 
powrót zasilania. 
Wtyczka zasilania może być luźna w gnieździe. 
Wsuń mocno wtyczkę. 
Może zadziałać bezpiecznik wyłącznika zasilania. 
Wymień bezpiecznik. 
Czas na rozruch czasowy jeszcze nie nadszedł. -
Zaczekaj lub anuluj ustawienia timera. 

Możliwe jest osiągnięcie ustawionej 
temperatury - jest to normalne zjawisko. 
Możliwe jest ustawienie stanu odszraniania - po 
odszranianiu automatycznie powróci i ponownie 
uruchomi. 
Możliwe jest ustawienie timera odliczającego - 
jeśli nadal chceć stosować klimatyzator, włącz 
urządzenie ponownie 

Jeśli klimatyzator zostanie włączony natychmiast 
po jego wyłączeniu, wyłącznik zapłonu zostanie 
opóźniony na 3 do 5 minut. 
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Powietrze wieje, ale 
chłodzenie / ogrze-
wanie nie działa 

Jednostka 
wewnętrzna 
wydmuchuje dziwny 
zapach 

Podczas pracy 
urządzenia słychać 
dźwięk bieżącej wody 

Podczas 
uruchamiania lub 
zatrzymywania 
słychać lekkie 
kliknięcie 

Nadmierne gromadzenie się pyłu na filtrze, 
blokowanie na wlocie i wylocie powietrza oraz zbyt 
mały kąt łopatek żaluzji wpływają na efekt 
chłodzenia i ogrzewania - oczyść filtr, usuń 
przeszkody z wlotu i wylotu powietrza i wyreguluj kąt 
łopatek żaluzji.  
Słaby efekt chłodzenia i ogrzewania spowodowany 
otwieraniem drzwi i okien oraz nieosłoniętym 
wentylatorem wyciągowym -  proszę zamknąć 
drzwi, okna, wentylator wyciągowy, itp.  
Funkcja ogrzewania dodatkowego nie jest włączana 
podczas ogrzewania, co może prowadzić do 
słabego efektu ogrzewania - włącz funkcję 
ogrzewania dodatkowego. 
(tylko w modelach z funkcją ogrzewania 
dodatkowego) 
Ustawienie trybu jest nieprawidłowe, a ustawienia 
temperatury i prędkości nawiewu powietrza nie są 
odpowiednie - proszę ponownie wybrać tryb i 
ustawić odpowiednią temperaturę i prędkość 
nawiewu powietrza. 

Urządzenie samo w sobie nie ma 
niepożądanego zapachu. Jeśli istnieje zapach, 
może to wynikać z gromadzenia się zapachu w 
środowisku. 
Wyczyść filtr powietrza lub aktywuj funkcję 
czyszczenia. 

Gdy urządzenie uruchamia się lub zatrzymuje, 
lub gdy kompresor jest uruchamiany lub 
zatrzymywany podczas pracy, czasami słychać 
odgłos bieżącej wody. To dźwięk przepływu 
chłodziwa, bez awarii 

Ze względu na zmiany temperatury panel i inne 
części będą pęcznieć, powodując odgłos tarcia. 

- To normalne, a nie awaria.
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Jednostka wewnętrzna 
realizuje nienormalne 
dźwięki 

 

 

 

 

 

 

 
 

Na wewnętrznej 
powierzchni znajdują 
się kropelki wody 

 

 

 

 

Podczas funkcji 
chłodzenia jednostka 
wewnętrzna 
zdmuchuje mgły 

 
 
 

 
Natychmiast przerwij wszystkie działania i wyłącz zasilanie, skontaktuj się z 
naszym lokalnym punktem serwisowym w następujących sytuacjach. 

Jeśli usłyszysz dziwny dźwięk lub poczujesz dziwny zapach podczas pracy. 

Jeśli wystąpi nieprawidłowe nagrzewanie przewodu zasilającego i wtyczek. 

Jeśli na urządzeniu lub w pilocie zdalnego sterowania znajdują się 
jakiekolwiek zanieczyszczenia lub woda. 

Jeśli przełącznik powietrza lub wyłącznik zabezpieczający przed wyciekiem 
często się wyłączają.  

•  Dźwięk wentylatora lub przekaźnika 
kompresora, który się pali lub gaśnie. 

• Gdy odszranianie zostanie rozpoczęte lub 
przestanie działać, zabrzmi. 

 ► Jest to spowodowane przepływem czynnika 
chłodniczego w celu odwrócenia kierunku. Nie 
są to awarie. 

•  Zbyt duża ilość kurzu w filtrze powietrza w 
pomieszczeniu może powodować wahania 
dźwięku. 

 - Wyczyść filtry powietrza. 
•  Zbyt dużo hałasu przed zapaleniem się "Silny 

wiatr". 
-  To normalne. Jeśli ten dźwięk jest niewygodny, 

wyłącz funkcję "Silny wiatr". 
 

 Gdy wilgotność otoczenia jest wysoka, krople 
wody gromadzą się wokół wylotu powietrza lub 
panelu,itp. 

 Jest to normalne zjawisko fizyczne. 
• Dłużej działające chłodzenie na zewnątrz 

wytwarza krople wody. Zamknij drzwi i okna. 
•  Zbyt mały kąt łopatek żaluzji może powodować 

krople wody na wlocie powietrza. 
 - Zwiększ kąt łopatek żaluzji 

Kiedy temperatura wewnętrzna i wilgotność są 
wysokie, zdarza się to czasami. 
Jest to spowodowane szybkim schłodzeniem 
powietrza w pomieszczeniu. Po tym, jak urządzenie 
będzie działać przez jakiś czas, temperatura i 
wilgotność w pomieszczeniu zostaną zmniejszone i 
pojawi się mgła 
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Instrukcja obsługi pilota zdalnego 
sterowania do klimatyzatora

 

• Prosimy uważnie przeczytać niniejszą Instrukcję obsługi, aby zapewnić
bezpieczne i prawidłowe użytkowanie klimatyzatora.

• Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby
móc skorzystać z niej w przyszłości
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Spis treści 

 

Specyfikacja pilota zdalnego sterowania  

Użytkowanie  

 Wkładanie baterii  

 Tryb automatyczny 

 Tryb ogrzewania / chłodzenia  

 Tryb wentylatora  

 Tryb osuszania  

Ostrożnie 
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 Przyciski i funkcje 

Uwaga: 
Na wyświetlaczu są widoczne symbole 
wszystkich dostępnych funkcji 
klimatyzatora po pierwszym 
uruchomieniu lub ponownym włączeniu. 
W rzeczywistości wyświetlacz pokazuje 
jedynie symbole aktualnych ustawień. 

UWAGA: Proszę, nie wybrać funkcję OGRZEWANIE, jeśli klimatyzator jest 
przeznaczony tylko do chłodzenia. Urządzenie chłodzące nie obsługuje 
funkcji ogrzewania

1. " Przycisk " ON / OFF"
Włączanie lub wyłączanie urządzenia

2. " Przycisk " SPEED
Opcja prędkości wentylatora:
Low ► Mid> Highi ^ Auto

3. Przycisk  “SWING”
Naciśnij ten przycisk, aby wyregulować pionowy kierunek przepływu
powietrza. Naciśnij przycisk ponownie, łopatki kierunku powietrza zostaną
zatrzymane w wybranej przez ciebie sytuacji.

WSKAŹNIK TRYBU PRACY 

TEMPERATURA I CZAS 

WSKAŹNIK FUNKCJI TIMER 

WSKAŹNIK FUNKCJI SWING 
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4. Przycisk  “FEELING” 
Jeżeli występuje, przycisk „FEELING“ 
Naciśnij przycisk, aby włączyć funkcję Feeling. Przy włączonej funkcji 
Feeling wyświetlacz LCD pokazuje temperaturę pomieszczenia. Gdy funkcja 
Feeling zostanie wyłączona, wyświetlacz pokazuje zaprogramowaną 
temperaturę. Funkcja Feeling jest niedostępna przy włączonym trybie 
wentylacji. 
 

5. Przycisk “STRONG” 
Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie chłodzenia lub ogrzewania, w której 
klimatyzator zapewnia najwyższą prędkość nawiewu zimnego lub 
gorącego powietrza.  
 

6. Przycisk “TIMER”  
Ustawianie funkcji timera "ON" (włączenie): 
a. Gdy pilot zdalnego sterowania jest wyłączony, naciśnij przycisk TIMER, 

na wyświetlaczu LED pojawi się opcja TIMER i będziesz mógł ustawić 
czas włączenia klimatyzatora. 

b. Naciśnij przycisk strzałek "góre" lub "dół", aby ustawić czas, w którym za 
każdym razem, gdy naciśniesz przycisk, czas jest przesunięty o 0,5 
godziny, do 10 godzin, gdy czas się zmienia o 1 godzinę, aby ustawić 
TIMER w żądanym czasie. Ponowne naciśnięcie przycisku TIMER 
ustawiasz funkcję. 

c. Możesz przygotować klimatyzator do pracy ze wstępnie ustawionymi 
ustawieniami (w tym tryb, temperatura, kierunek przepływu powietrza, 
siła powietrza itp.) po włączeniu. Na ekranie LCD wyświetlane są 
wszystkie wybrane ustawienia, a gdy klimatyzator jest włączony, będzie 
działał zgodnie z wybranymi ustawieniami. 

Ustawianie funkcji timera "OFF" (wyłączenie) 
a. Gdy pilot zdalnego sterowania jest włączony, naciśnij przycisk "TIMER", 

na wyświetlaczu LED pojawi się opcja TIMER i można ustawić czas 
wyłączenia klimatyzatora. 

b. Naciśnij przycisk strzałek "góre" lub "dół", aby ustawić czas, w którym za 
każdym razem, gdy naciśniesz przycisk, czas jest przesunięty o 0,5 
godziny, do 10 godzin, gdy czas się zmienia o 1 godzinę, aby ustawić 
TIMER w żądanym czasie. Ponowne naciśnięcie przycisku TIMER 
ustawiasz funkcję. 

 

7. Przycisk “SCREEN” 
Możesz włączyć lub wyłączyć wyświetlacz LCD, naciskając ten przycisk. 
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8. "Przycisk w górę" i "przycisk w dół"
Naciśnięcie przycisku w górę i przycisku w dół można ustawić temperaturę
klimatyzatora w zakresie od 16 °C do 32 °C, a wskaźnik temperatury
zmienia się po naciśnięciu przycisku.

9. Przycisk CLEAN
a. Gdy pilot zdalnego sterowania jest wyłączony, naciśnij przycisk CLEAN,

aby ustawić żaluzji do pozycji wyjściowej, a klimatyzator użyje funkcji
CLEAN przez 35 minut. Celem tej funkcji jest oczyszczenie kurzu z
parownika i wysuszenie nagromadzonej wody na parowniku, aby
zapobiec tworzeniu się pleśni i nieprzyjemnych zapachów

b. Po ustawieniu funkcji CLEAN, naciśnij ponownie przycisk CLEAN, aby
go wyłączyć lub naciśnij przycisk ON / OFF, aby anulować funkcję
CLEAN i włączyć klimatyzator.

c. Funkcja CLEAN wyłączy się po 35 minutach pracy.

Uwaga:  Funkcję CLEAN można ustawić równolegle z automatycznym
zapłonem, gdy zapłon klimatyzatora rozpoczyna się dopiero po 
zakończeniu funkcji CLEAN. 

10. Przycisk “MODE”
Przycisk MODE umożliwia wybór trybu i po każdym naciśnięciu przycisku
zmienia żądany tryb.

AUTO - COOL-DRY-HEAT-FAN-AUTO 

11. Przycisk “SLEEP”
1  Naciśnięcie przycisku SLEEP spowoduje włączenie wskaźnika funkcji na

jednostce wewnętrznej. 
2. Po włączeniu trybu SLEEP wykonywana jest funkcja chłodzenia, dzięki

czemu temperatura wzrasta o 1 °C co godzinę.
3. Po włączeniu trybu SLEEP funkcja ogrzewania odbywa się w taki

sposób, że temperatura spada o 2 °C co 1 godzinę.
4. Klimatyzator pracuje w trybie SLEEP przez 7 godzin i zatrzymuje się

automatycznie.

12. Przycisk "SWING”
Naciśnięcie przycisku SWING powoduje, że poziome żaluzji zaczynają się
wahać.

13. Przycisk "HEALTH”
Naciśnij ten przycisk, aby uruchomić funkcję HEALTH.
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14. Przycisk “FUNGUSPROOF”
Klimatyzator posiada specjalną funkcję osuszania w celu zabezpieczenia
przed rozwojem pleśni. Funkcję można włączyć/wyłączyć za pomocą
sterownika zdalnego w COOL, DRY i  AUT, gdy żaluzji poziome znajdują się
w położeniu początkowym. Gdy klimatyzator pracuje w trybie ogrzewania,
wentylator wewnętrzny będzie pracować z niewielką prędkością przez trzy
minuty, a następnie się zatrzyma. Funkcja ta umożliwia osuszenie wnętrza
klimatyzatora, aby nie dopuścić do rozwoju pleśni w wilgotnych miejscach
oraz wydzielania się nieprzyjemnych zapachów. 

Uwaga: 

1. Funkcja ta nie została ustawiona fabrycznie. Funkcję tę można w dowolnym
momencie włączyć lub wyłączyć samodzielnie. Włączenie: wyłącz
klimatyzator i sterownik zdalnego sterowania zostaną, a następnie ustaw
sterownik w kierunku klimatyzatora i naciśnij przycisk FUNGUSPROOF.
Usłyszysz pięć razy sygnał dźwiękowy BEEP, co sygnalizuje, że funkcja
została uruchomiona.

2. Aby wyłączyć funkcję FUNGUSPROOF: wyłącz klimatyzator i sterownik
zdalnego sterowania, a następnie ustaw sterownik w kierunku
klimatyzatora i naciśnij przycisk FUNGUSPROOF. Usłyszysz trzy razy
sygnał dźwiękowy, co sygnalizuje, że funkcja została anulowana.

3. Gdy funkcja jest włączona, nie zaleca się jej wyłączania, aż do jej
zakończenia
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Użytkowanie 
Włóż baterię 

 Twoje urządzenie ma dwie baterie AAA. Włóż baterie do pilota
zdalnego sterowania przed użyciem, jak pokazano poniżej:

 Zdejmij pokrywę z pilota zdalnego sterowania, a następnie otwórz
komorę baterii.

 Włóż baterie do pojemnika, upewniając się, aby wstawić w odpowiedni
sposób zwracając uwagę na prawidłowe ustawienie biegunów (+/-).

 Wymień pokrywę baterii.

Tryb automatyczny 

1. Po naciśnięciu przycisku ON / OFF klimatyzator uruchamia się.

2. Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać tryb pracy.

3. Po naciśnięciu przycisku SPEED wybrana jest prędkość wentylatora.

Dostępne są cztery tryby prędkości: LOW (niska), MID (średnia), HIGH
(wysoka), AUTO (regulacja automatyczna).  

4. Po ponownym naciśnięciu przycisku ON / OFF klimatyzator się zatrzyma.
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 Model: Vivax ACP-09CH25AULI R32
English Hrvatski

A PRODUCT FICHE INFORMACIJSKI LIST
B Brand Robna marka VIVAX
C Model name Ime modela ACP-09CH25AULI R32

D Inside/Outside sound power levels
Razine zvučne snage 
unutarnja/vanjska (dB)

52/60

E Name of the refrigerant * Reshladno sredstvo (plin) * R32

F GWP of the refrigerant *
GWP (Potencijal Globalnog 
Zagrijavanja) *

675

G COOLING HLAĐENJE

H SEER SEER 6,15
I Energy efficiency class Razred Energetske učinkovitosti A++

J Indicative annual electricity 
consumption QCE (kWh/a) **

Indikativna godišnja potrošnja QCE 
(kWh/god) **

148

K Design load Pdesignc (kW)
Projektno opterećenje uređaja Pdesignc

(kW)
2,6

L HATING GRIJANJE

M SCOP SCOP (Klimatski tip: Prosječna) 4,07
N Energy efficiency class Razred energetske učinkovitosti A+

O Indicative annual electricity 
consumption QHE (kWh/a) **

Indikativna godišnja potrošnja QHE 
(kWh/god) **

825

P Design load Pdesignh (kW)
Projektno opterećenje uređaja Pdesignh 
(kW)

2,5

R Declared capacity and an indication of 
the back up heating capacity

Deklarirani kapacitet i oznaka 
rezervnog kapaciteta grijanja

2,4 kW/0,1 kW

S
Double ducts: the indicative hourly 
electricity consumption QDD  
(kWh/60min.) ***

Dvokanalni uređaj: indikativna 
potrošnja električne energije na sat 
QDD  (kWh/60 minuta) ***

-

T
Single ducts: the indicative hourly 
electricity consumption QSD  
(kWh/60min.) ***

Jednokanalni uređaj: indikativna 
potrošnja električne energije na sat 
QSD (kwh/60 minuta) ***

-

U Cooling capacity Prated (kW)
Kapacitet uređaja za hlađenje Prated 
(kW)

2,65 kW

V Heating capacity Prated (kW)
Kapacitet uređaja za grijanje Prated

(kW)
2,9 kW

*

Refrigerant leakage contributes to climate 
change. Refrigerant with lower global warming 
potential (GWP) would contribute less to global 
warming than a refrigerant with higher GWP, if 
leaked to the atmosphere. This appliance 
contains a refrigerant fluid with a GWP equal to 
[xxx]. This means that if 1 kg of this refrigerant 
fluid would be leaked to the atmosphere, the 
impact on global warming would be [xxx] times 
higher than 1 kg of CO2, over a period of 100 
years. Never try to interfere with the refrigerant 
circuit yourself or disassemble the product 
yourself and always ask a professional.

Istjecanje rashladnih sredstava doprinosi 
klimatskim promjenama. U slučaju ispuštanja u 
atmosferu, rashladno sredstvo s nižim 
potencijalom globalnog zagrijavanja (GWP) manje 
bi utjecalo na globalno zagrijavanje od rashladnog 
sredstva s višim GWP-om. Ovaj uređaj sadrži 
rashladnu tekućinu s GWP-om vrijednosti 
navedene u gornjoj tablici. To znači da bi u 
slučaju istjecanja 1 kg te rashladne tekućine u 
atmosferu, njezin utjecaj na globa-lno 
zagrijavanje bio toliko puta veći od utjecaja 1 kg 
CO2 tijekom razdoblja od 100 godina. Nikada 
sami ne pokušavajte raditi bilo kakve zahvate na 
rashladnom krugu, niti rastavljati proizvod i za to 
uvijek zovite stručnjaka

**

 “XYZ” kWh per year, based on standard test 
results. Actual energy consumption will depend 
on how the appliance is used and where it is 
located.

Potrošnja energije »XYZ« kWh na godinu, na 
temelju rezultata standardnih ispitivanja. Stvarna 
potrošnja energije ovisi o načinu uporabe uređaja 
i o mjestu na kojem se nalazi.

***
 Energy consumption “X,Y” kWh per 60 minutes, 
based on standard test results. Actual energy 
consumption will depend on how the appliance is 
used and where it is located.

Potrošnja energije X,Y kWh na 60 minuta, na 
temelju rezultata standardnih ispitivanja. Stvarna 
potrošnja energije ovisi o načinu uporabe uređaja 
i o mjestu na kojem se nalazi.



PRODUCT FICHE - INFORMACIJSKI LIST - INFORMATIVNI LIST - ИНФОРМАТИВЕН ЛИСТ
INFORMACION GUIDE - KARTA PRODUKTU - INFORMAČNÍ LIST - OPIS VÝROBKU
PODATKOVNA KARTICA IZDELKA - ПРОДУКТОВ ФИШ - FIȘA PRODUSULUI

 Model: Vivax ACP-12CH35AULI R32
English Hrvatski

A PRODUCT FICHE INFORMACIJSKI LIST
B Brand Robna marka VIVAX
C Model name Ime modela ACP-12CH35AULI R32

D Inside/Outside sound power levels
Razine zvučne snage 
unutarnja/vanjska (dB)

51/61

E Name of the refrigerant * Reshladno sredstvo (plin) * R32

F GWP of the refrigerant *
GWP (Potencijal Globalnog 
Zagrijavanja) *

675

G COOLING HLAĐENJE

H SEER SEER 6,12
I Energy efficiency class Razred Energetske učinkovitosti A++

J Indicative annual electricity 
consumption QCE (kWh/a) **

Indikativna godišnja potrošnja QCE 
(kWh/god) **

184

K Design load Pdesignc (kW)
Projektno opterećenje uređaja Pdesignc

(kW)
3,2

L HATING GRIJANJE

M SCOP SCOP (Klimatski tip: Prosječna) 4,07
N Energy efficiency class Razred energetske učinkovitosti A+

O Indicative annual electricity 
consumption QHE (kWh/a) **

Indikativna godišnja potrošnja QHE 
(kWh/god) **

895

P Design load Pdesignh (kW)
Projektno opterećenje uređaja Pdesignh 
(kW)

2,8

R Declared capacity and an indication of 
the back up heating capacity

Deklarirani kapacitet i oznaka 
rezervnog kapaciteta grijanja

2,6 kW/0,2 kW

S
Double ducts: the indicative hourly 
electricity consumption QDD  
(kWh/60min.) ***

Dvokanalni uređaj: indikativna 
potrošnja električne energije na sat 
QDD  (kWh/60 minuta) ***

-

T
Single ducts: the indicative hourly 
electricity consumption QSD  
(kWh/60min.) ***

Jednokanalni uređaj: indikativna 
potrošnja električne energije na sat 
QSD (kwh/60 minuta) ***

-

U Cooling capacity Prated (kW)
Kapacitet uređaja za hlađenje Prated 
(kW)

3,55 kW

V Heating capacity Prated (kW)
Kapacitet uređaja za grijanje Prated

(kW)
3,6 kW

*

Refrigerant leakage contributes to climate 
change. Refrigerant with lower global warming 
potential (GWP) would contribute less to global 
warming than a refrigerant with higher GWP, if 
leaked to the atmosphere. This appliance 
contains a refrigerant fluid with a GWP equal to 
[xxx]. This means that if 1 kg of this refrigerant 
fluid would be leaked to the atmosphere, the 
impact on global warming would be [xxx] times 
higher than 1 kg of CO2, over a period of 100 
years. Never try to interfere with the refrigerant 
circuit yourself or disassemble the product 
yourself and always ask a professional.

Istjecanje rashladnih sredstava doprinosi 
klimatskim promjenama. U slučaju ispuštanja u 
atmosferu, rashladno sredstvo s nižim 
potencijalom globalnog zagrijavanja (GWP) manje 
bi utjecalo na globalno zagrijavanje od rashladnog 
sredstva s višim GWP-om. Ovaj uređaj sadrži 
rashladnu tekućinu s GWP-om vrijednosti 
navedene u gornjoj tablici. To znači da bi u 
slučaju istjecanja 1 kg te rashladne tekućine u 
atmosferu, njezin utjecaj na globa-lno 
zagrijavanje bio toliko puta veći od utjecaja 1 kg 
CO2 tijekom razdoblja od 100 godina. Nikada 
sami ne pokušavajte raditi bilo kakve zahvate na 
rashladnom krugu, niti rastavljati proizvod i za to 
uvijek zovite stručnjaka

**

 “XYZ” kWh per year, based on standard test 
results. Actual energy consumption will depend 
on how the appliance is used and where it is 
located.

Potrošnja energije »XYZ« kWh na godinu, na 
temelju rezultata standardnih ispitivanja. Stvarna 
potrošnja energije ovisi o načinu uporabe uređaja 
i o mjestu na kojem se nalazi.

***
 Energy consumption “X,Y” kWh per 60 minutes, 
based on standard test results. Actual energy 
consumption will depend on how the appliance is 
used and where it is located.

Potrošnja energije X,Y kWh na 60 minuta, na 
temelju rezultata standardnih ispitivanja. Stvarna 
potrošnja energije ovisi o načinu uporabe uređaja 
i o mjestu na kojem se nalazi.



PRODUCT FICHE - INFORMACIJSKI LIST - INFORMATIVNI LIST - ИНФОРМАТИВЕН ЛИСТ
INFORMACION GUIDE - KARTA PRODUKTU - INFORMAČNÍ LIST - OPIS VÝROBKU
PODATKOVNA KARTICA IZDELKA - ПРОДУКТОВ ФИШ - FIȘA PRODUSULUI

 Model: Vivax ACP-18CH50AULI R32
English Hrvatski

A PRODUCT FICHE INFORMACIJSKI LIST
B Brand Robna marka VIVAX
C Model name Ime modela ACP-18CH50AULI R32

D Inside/Outside sound power levels
Razine zvučne snage 
unutarnja/vanjska (dB)

57/63

E Name of the refrigerant * Reshladno sredstvo (plin) * R32

F GWP of the refrigerant *
GWP (Potencijal Globalnog 
Zagrijavanja) *

675

G COOLING HLAĐENJE

H SEER SEER 6,55
I Energy efficiency class Razred Energetske učinkovitosti A++

J Indicative annual electricity 
consumption QCE (kWh/a) **

Indikativna godišnja potrošnja QCE 
(kWh/god) **

284

K Design load Pdesignc (kW)
Projektno opterećenje uređaja Pdesignc

(kW)
5,3

L HATING GRIJANJE

M SCOP SCOP (Klimatski tip: Prosječna) 4,07
N Energy efficiency class Razred energetske učinkovitosti A+

O Indicative annual electricity 
consumption QHE (kWh/a) **

Indikativna godišnja potrošnja QHE 
(kWh/god) **

1445

P Design load Pdesignh (kW)
Projektno opterećenje uređaja Pdesignh 
(kW)

5,3

R Declared capacity and an indication of 
the back up heating capacity

Deklarirani kapacitet i oznaka 
rezervnog kapaciteta grijanja

4,2 kW/1,1 kW

S
Double ducts: the indicative hourly 
electricity consumption QDD  
(kWh/60min.) ***

Dvokanalni uređaj: indikativna 
potrošnja električne energije na sat 
QDD  (kWh/60 minuta) ***

-

T
Single ducts: the indicative hourly 
electricity consumption QSD  
(kWh/60min.) ***

Jednokanalni uređaj: indikativna 
potrošnja električne energije na sat 
QSD (kwh/60 minuta) ***

-

U Cooling capacity Prated (kW)
Kapacitet uređaja za hlađenje Prated 
(kW)

5,3 kW

V Heating capacity Prated (kW)
Kapacitet uređaja za grijanje Prated

(kW)
5,6 kW

*

Refrigerant leakage contributes to climate 
change. Refrigerant with lower global warming 
potential (GWP) would contribute less to global 
warming than a refrigerant with higher GWP, if 
leaked to the atmosphere. This appliance 
contains a refrigerant fluid with a GWP equal to 
[xxx]. This means that if 1 kg of this refrigerant 
fluid would be leaked to the atmosphere, the 
impact on global warming would be [xxx] times 
higher than 1 kg of CO2, over a period of 100 
years. Never try to interfere with the refrigerant 
circuit yourself or disassemble the product 
yourself and always ask a professional.

Istjecanje rashladnih sredstava doprinosi 
klimatskim promjenama. U slučaju ispuštanja u 
atmosferu, rashladno sredstvo s nižim 
potencijalom globalnog zagrijavanja (GWP) manje 
bi utjecalo na globalno zagrijavanje od rashladnog 
sredstva s višim GWP-om. Ovaj uređaj sadrži 
rashladnu tekućinu s GWP-om vrijednosti 
navedene u gornjoj tablici. To znači da bi u 
slučaju istjecanja 1 kg te rashladne tekućine u 
atmosferu, njezin utjecaj na globa-lno 
zagrijavanje bio toliko puta veći od utjecaja 1 kg 
CO2 tijekom razdoblja od 100 godina. Nikada 
sami ne pokušavajte raditi bilo kakve zahvate na 
rashladnom krugu, niti rastavljati proizvod i za to 
uvijek zovite stručnjaka

**

 “XYZ” kWh per year, based on standard test 
results. Actual energy consumption will depend 
on how the appliance is used and where it is 
located.

Potrošnja energije »XYZ« kWh na godinu, na 
temelju rezultata standardnih ispitivanja. Stvarna 
potrošnja energije ovisi o načinu uporabe uređaja 
i o mjestu na kojem se nalazi.

***
 Energy consumption “X,Y” kWh per 60 minutes, 
based on standard test results. Actual energy 
consumption will depend on how the appliance is 
used and where it is located.

Potrošnja energije X,Y kWh na 60 minuta, na 
temelju rezultata standardnih ispitivanja. Stvarna 
potrošnja energije ovisi o načinu uporabe uređaja 
i o mjestu na kojem se nalazi.



PRODUCT FICHE - INFORMACIJSKI LIST - INFORMATIVNI LIST - ИНФОРМАТИВЕН ЛИСТ
INFORMACION GUIDE - KARTA PRODUKTU - INFORMAČNÍ LIST - OPIS VÝROBKU
PODATKOVNA KARTICA IZDELKA - ПРОДУКТОВ ФИШ - FIȘA PRODUSULUI

 Model: Vivax ACP-24CH70AULI R32
English Hrvatski

A PRODUCT FICHE INFORMACIJSKI LIST
B Brand Robna marka VIVAX
C Model name Ime modela ACP-24CH70AULI R32

D Inside/Outside sound power levels
Razine zvučne snage 
unutarnja/vanjska (dB)

58/65

E Name of the refrigerant * Reshladno sredstvo (plin) * R32

F GWP of the refrigerant *
GWP (Potencijal Globalnog 
Zagrijavanja) *

675

G COOLING HLAĐENJE

H SEER SEER 6,36
I Energy efficiency class Razred Energetske učinkovitosti A++

J Indicative annual electricity 
consumption QCE (kWh/a) **

Indikativna godišnja potrošnja QCE 
(kWh/god) **

369

K Design load Pdesignc (kW)
Projektno opterećenje uređaja Pdesignc

(kW)
6,7

L HATING GRIJANJE

M SCOP SCOP (Klimatski tip: Prosječna) 4,32
N Energy efficiency class Razred energetske učinkovitosti A+

O Indicative annual electricity 
consumption QHE (kWh/a) **

Indikativna godišnja potrošnja QHE 
(kWh/god) **

1817

P Design load Pdesignh (kW)
Projektno opterećenje uređaja Pdesignh 
(kW)

7

R Declared capacity and an indication of 
the back up heating capacity

Deklarirani kapacitet i oznaka 
rezervnog kapaciteta grijanja

5,6 kW/1,4 kW

S
Double ducts: the indicative hourly 
electricity consumption QDD  
(kWh/60min.) ***

Dvokanalni uređaj: indikativna 
potrošnja električne energije na sat 
QDD  (kWh/60 minuta) ***

-

T
Single ducts: the indicative hourly 
electricity consumption QSD  
(kWh/60min.) ***

Jednokanalni uređaj: indikativna 
potrošnja električne energije na sat 
QSD (kwh/60 minuta) ***

-

U Cooling capacity Prated (kW)
Kapacitet uređaja za hlađenje Prated 
(kW)

7,1 kW

V Heating capacity Prated (kW)
Kapacitet uređaja za grijanje Prated

(kW)
7,1 kW

*

Refrigerant leakage contributes to climate 
change. Refrigerant with lower global warming 
potential (GWP) would contribute less to global 
warming than a refrigerant with higher GWP, if 
leaked to the atmosphere. This appliance 
contains a refrigerant fluid with a GWP equal to 
[xxx]. This means that if 1 kg of this refrigerant 
fluid would be leaked to the atmosphere, the 
impact on global warming would be [xxx] times 
higher than 1 kg of CO2, over a period of 100 
years. Never try to interfere with the refrigerant 
circuit yourself or disassemble the product 
yourself and always ask a professional.

Istjecanje rashladnih sredstava doprinosi 
klimatskim promjenama. U slučaju ispuštanja u 
atmosferu, rashladno sredstvo s nižim 
potencijalom globalnog zagrijavanja (GWP) manje 
bi utjecalo na globalno zagrijavanje od rashladnog 
sredstva s višim GWP-om. Ovaj uređaj sadrži 
rashladnu tekućinu s GWP-om vrijednosti 
navedene u gornjoj tablici. To znači da bi u 
slučaju istjecanja 1 kg te rashladne tekućine u 
atmosferu, njezin utjecaj na globa-lno 
zagrijavanje bio toliko puta veći od utjecaja 1 kg 
CO2 tijekom razdoblja od 100 godina. Nikada 
sami ne pokušavajte raditi bilo kakve zahvate na 
rashladnom krugu, niti rastavljati proizvod i za to 
uvijek zovite stručnjaka

**

 “XYZ” kWh per year, based on standard test 
results. Actual energy consumption will depend 
on how the appliance is used and where it is 
located.

Potrošnja energije »XYZ« kWh na godinu, na 
temelju rezultata standardnih ispitivanja. Stvarna 
potrošnja energije ovisi o načinu uporabe uređaja 
i o mjestu na kojem se nalazi.

***
 Energy consumption “X,Y” kWh per 60 minutes, 
based on standard test results. Actual energy 
consumption will depend on how the appliance is 
used and where it is located.

Potrošnja energije X,Y kWh na 60 minuta, na 
temelju rezultata standardnih ispitivanja. Stvarna 
potrošnja energije ovisi o načinu uporabe uređaja 
i o mjestu na kojem se nalazi.



PRODUCT FICHE - INFORMACIJSKI LIST - INFORMATIVNI LIST - ИНФОРМАТИВЕН ЛИСТ
INFORMACION GUIDE - KARTA PRODUKTU - INFORMAČNÍ LIST - OPIS VÝROBKU
PODATKOVNA KARTICA IZDELKA - ПРОДУКТОВ ФИШ - FIȘA PRODUSULUI

 Model: Vivax ACP-09CH25AUJI R32
English Hrvatski

A PRODUCT FICHE INFORMACIJSKI LIST
B Brand Robna marka VIVAX
C Model name Ime modela ACP-09CH25AUJI R32

D Inside/Outside sound power levels
Razine zvučne snage 
unutarnja/vanjska (dB)

56/61

E Name of the refrigerant * Reshladno sredstvo (plin) * R32

F GWP of the refrigerant *
GWP (Potencijal Globalnog 
Zagrijavanja) *

675

G COOLING HLAĐENJE

H SEER SEER 6,16
I Energy efficiency class Razred Energetske učinkovitosti A++

J Indicative annual electricity 
consumption QCE (kWh/a) **

Indikativna godišnja potrošnja QCE  
(kWh/god) **

148

K Design load Pdesignc (kW)
Projektno opterećenje uređaja Pdesignc  

(kW)
2,6

L HATING GRIJANJE

M SCOP SCOP (Klimatski tip: Prosječna) 4,17
N Energy efficiency class Razred energetske učinkovitosti A+

O Indicative annual electricity 
consumption QHE (kWh/a) **

Indikativna godišnja potrošnja QHE  
(kWh/god) **

839

P Design load Pdesignh (kW)
Projektno opterećenje uređaja Pdesignh  
(kW)

2,6

R Declared capacity and an indication of 
the back up heating capacity

Deklarirani kapacitet i oznaka 
rezervnog kapaciteta grijanja

2,5 kW/0,1 kW

S
Double ducts: the indicative hourly 
electricity consumption QDD  
(kWh/60min.) ***

Dvokanalni uređaj: indikativna 
potrošnja električne energije na sat 
QDD  (kWh/60 minuta) ***

-

T
Single ducts: the indicative hourly 
electricity consumption QSD  
(kWh/60min.) ***

Jednokanalni uređaj: indikativna 
potrošnja električne energije na sat 
QSD (kwh/60 minuta) ***

-

U Cooling capacity Prated (kW)
Kapacitet uređaja za hlađenje Prated  
(kW)

2,7 kW

V Heating capacity Prated (kW)
Kapacitet uređaja za grijanje Prated  
(kW)

3,0 kW

*

Refrigerant leakage contributes to climate 
change. Refrigerant with lower global warming 
potential (GWP) would contribute less to global 
warming than a refrigerant with higher GWP, if 
leaked to the atmosphere. This appliance 
contains a refrigerant fluid with a GWP equal to 
[xxx]. This means that if 1 kg of this refrigerant 
fluid would be leaked to the atmosphere, the 
impact on global warming would be [xxx] times 
higher than 1 kg of CO2, over a period of 100 
years. Never try to interfere with the refrigerant 
circuit yourself or disassemble the product 
yourself and always ask a professional.

Istjecanje rashladnih sredstava doprinosi 
klimatskim promjenama. U slučaju ispuštanja u 
atmosferu, rashladno sredstvo s nižim 
potencijalom globalnog zagrijavanja (GWP) manje 
bi utjecalo na globalno zagrijavanje od rashladnog 
sredstva s višim GWP-om. Ovaj uređaj sadrži 
rashladnu tekućinu s GWP-om vrijednosti 
navedene u gornjoj tablici. To znači da bi u 
slučaju istjecanja 1 kg te rashladne tekućine u 
atmosferu, njezin utjecaj na globa-lno 
zagrijavanje bio toliko puta veći od utjecaja 1 kg 
CO2 tijekom razdoblja od 100 godina. Nikada 
sami ne pokušavajte raditi bilo kakve zahvate na 
rashladnom krugu, niti rastavljati proizvod i za to 
uvijek zovite stručnjaka

**

 “XYZ” kWh per year, based on standard test 
results. Actual energy consumption will depend 
on how the appliance is used and where it is 
located.

Potrošnja energije »XYZ« kWh na godinu, na 
temelju rezultata standardnih ispitivanja. Stvarna 
potrošnja energije ovisi o načinu uporabe uređaja 
i o mjestu na kojem se nalazi.

***
 Energy consumption “X,Y” kWh per 60 minutes, 
based on standard test results. Actual energy 
consumption will depend on how the appliance is 
used and where it is located.

Potrošnja energije X,Y kWh na 60 minuta, na 
temelju rezultata standardnih ispitivanja. Stvarna 
potrošnja energije ovisi o načinu uporabe uređaja 
i o mjestu na kojem se nalazi.



PRODUCT FICHE - INFORMACIJSKI LIST - INFORMATIVNI LIST - ИНФОРМАТИВЕН ЛИСТ
INFORMACION GUIDE - KARTA PRODUKTU - INFORMAČNÍ LIST - OPIS VÝROBKU
PODATKOVNA KARTICA IZDELKA - ПРОДУКТОВ ФИШ - FIȘA PRODUSULUI

 Model: Vivax ACP-12CH35AUJI R32
English Hrvatski

A PRODUCT FICHE INFORMACIJSKI LIST
B Brand Robna marka VIVAX
C Model name Ime modela ACP-12CH35AUJI R32

D Inside/Outside sound power levels
Razine zvučne snage 
unutarnja/vanjska (dB)

54/60

E Name of the refrigerant * Reshladno sredstvo (plin) * R32

F GWP of the refrigerant *
GWP (Potencijal Globalnog 
Zagrijavanja) *

675

G COOLING HLAĐENJE

H SEER SEER 6,12
I Energy efficiency class Razred Energetske učinkovitosti A++

J Indicative annual electricity 
consumption QCE (kWh/a) **

Indikativna godišnja potrošnja QCE 
(kWh/god) **

184

K Design load Pdesignc (kW)
Projektno opterećenje uređaja Pdesignc

(kW)
3,2

L HATING GRIJANJE

M SCOP SCOP (Klimatski tip: Prosječna) 4,14
N Energy efficiency class Razred energetske učinkovitosti A+

O Indicative annual electricity 
consumption QHE (kWh/a) **

Indikativna godišnja potrošnja QHE 
(kWh/god) **

913

P Design load Pdesignh (kW)
Projektno opterećenje uređaja Pdesignh 
(kW)

3,4

R Declared capacity and an indication of 
the back up heating capacity

Deklarirani kapacitet i oznaka 
rezervnog kapaciteta grijanja

2,7 kW/0,7 kW

S
Double ducts: the indicative hourly 
electricity consumption QDD  
(kWh/60min.) ***

Dvokanalni uređaj: indikativna 
potrošnja električne energije na sat 
QDD  (kWh/60 minuta) ***

-

T
Single ducts: the indicative hourly 
electricity consumption QSD  
(kWh/60min.) ***

Jednokanalni uređaj: indikativna 
potrošnja električne energije na sat 
QSD (kwh/60 minuta) ***

-

U Cooling capacity Prated (kW)
Kapacitet uređaja za hlađenje Prated 
(kW)

3,6 kW

V Heating capacity Prated (kW)
Kapacitet uređaja za grijanje Prated

(kW)
3,7 kW

*

Refrigerant leakage contributes to climate 
change. Refrigerant with lower global warming 
potential (GWP) would contribute less to global 
warming than a refrigerant with higher GWP, if 
leaked to the atmosphere. This appliance 
contains a refrigerant fluid with a GWP equal to 
[xxx]. This means that if 1 kg of this refrigerant 
fluid would be leaked to the atmosphere, the 
impact on global warming would be [xxx] times 
higher than 1 kg of CO2, over a period of 100 
years. Never try to interfere with the refrigerant 
circuit yourself or disassemble the product 
yourself and always ask a professional.

Istjecanje rashladnih sredstava doprinosi 
klimatskim promjenama. U slučaju ispuštanja u 
atmosferu, rashladno sredstvo s nižim 
potencijalom globalnog zagrijavanja (GWP) manje 
bi utjecalo na globalno zagrijavanje od rashladnog 
sredstva s višim GWP-om. Ovaj uređaj sadrži 
rashladnu tekućinu s GWP-om vrijednosti 
navedene u gornjoj tablici. To znači da bi u 
slučaju istjecanja 1 kg te rashladne tekućine u 
atmosferu, njezin utjecaj na globa-lno 
zagrijavanje bio toliko puta veći od utjecaja 1 kg 
CO2 tijekom razdoblja od 100 godina. Nikada 
sami ne pokušavajte raditi bilo kakve zahvate na 
rashladnom krugu, niti rastavljati proizvod i za to 
uvijek zovite stručnjaka

**

 “XYZ” kWh per year, based on standard test 
results. Actual energy consumption will depend 
on how the appliance is used and where it is 
located.

Potrošnja energije »XYZ« kWh na godinu, na 
temelju rezultata standardnih ispitivanja. Stvarna 
potrošnja energije ovisi o načinu uporabe uređaja 
i o mjestu na kojem se nalazi.

***
 Energy consumption “X,Y” kWh per 60 minutes, 
based on standard test results. Actual energy 
consumption will depend on how the appliance is 
used and where it is located.

Potrošnja energije X,Y kWh na 60 minuta, na 
temelju rezultata standardnih ispitivanja. Stvarna 
potrošnja energije ovisi o načinu uporabe uređaja 
i o mjestu na kojem se nalazi.



PRODUCT FICHE - INFORMACIJSKI LIST - INFORMATIVNI LIST - ИНФОРМАТИВЕН ЛИСТ
INFORMACION GUIDE - KARTA PRODUKTU - INFORMAČNÍ LIST - OPIS VÝROBKU
PODATKOVNA KARTICA IZDELKA - ПРОДУКТОВ ФИШ - FIȘA PRODUSULUI

 Model: Vivax ACP-18CH50AUJI R32
English Hrvatski

A PRODUCT FICHE INFORMACIJSKI LIST
B Brand Robna marka VIVAX
C Model name Ime modela ACP-18CH50AUJI R32

D Inside/Outside sound power levels
Razine zvučne snage 
unutarnja/vanjska (dB)

54/60

E Name of the refrigerant * Reshladno sredstvo (plin) * R32

F GWP of the refrigerant *
GWP (Potencijal Globalnog 
Zagrijavanja) *

675

G COOLING HLAĐENJE

H SEER SEER 6,57
I Energy efficiency class Razred Energetske učinkovitosti A++

J Indicative annual electricity 
consumption QCE (kWh/a) **

Indikativna godišnja potrošnja QCE 
(kWh/god) **

283

K Design load Pdesignc (kW)
Projektno opterećenje uređaja Pdesignc

(kW)
5,3

L HATING GRIJANJE

M SCOP SCOP (Klimatski tip: Prosječna) 4,02
N Energy efficiency class Razred energetske učinkovitosti A+

O Indicative annual electricity 
consumption QHE (kWh/a) **

Indikativna godišnja potrošnja QHE 
(kWh/god) **

1535

P Design load Pdesignh (kW)
Projektno opterećenje uređaja Pdesignh 
(kW)

5,5

R Declared capacity and an indication of 
the back up heating capacity

Deklarirani kapacitet i oznaka 
rezervnog kapaciteta grijanja

4,4 kW/1,1 kW

S
Double ducts: the indicative hourly 
electricity consumption QDD  
(kWh/60min.) ***

Dvokanalni uređaj: indikativna 
potrošnja električne energije na sat 
QDD  (kWh/60 minuta) ***

-

T
Single ducts: the indicative hourly 
electricity consumption QSD  
(kWh/60min.) ***

Jednokanalni uređaj: indikativna 
potrošnja električne energije na sat 
QSD (kwh/60 minuta) ***

-

U Cooling capacity Prated (kW)
Kapacitet uređaja za hlađenje Prated 
(kW)

5,4 kW

V Heating capacity Prated (kW)
Kapacitet uređaja za grijanje Prated

(kW)
5,8 kW

*

Refrigerant leakage contributes to climate 
change. Refrigerant with lower global warming 
potential (GWP) would contribute less to global 
warming than a refrigerant with higher GWP, if 
leaked to the atmosphere. This appliance 
contains a refrigerant fluid with a GWP equal to 
[xxx]. This means that if 1 kg of this refrigerant 
fluid would be leaked to the atmosphere, the 
impact on global warming would be [xxx] times 
higher than 1 kg of CO2, over a period of 100 
years. Never try to interfere with the refrigerant 
circuit yourself or disassemble the product 
yourself and always ask a professional.

Istjecanje rashladnih sredstava doprinosi 
klimatskim promjenama. U slučaju ispuštanja u 
atmosferu, rashladno sredstvo s nižim 
potencijalom globalnog zagrijavanja (GWP) manje 
bi utjecalo na globalno zagrijavanje od rashladnog 
sredstva s višim GWP-om. Ovaj uređaj sadrži 
rashladnu tekućinu s GWP-om vrijednosti 
navedene u gornjoj tablici. To znači da bi u 
slučaju istjecanja 1 kg te rashladne tekućine u 
atmosferu, njezin utjecaj na globa-lno 
zagrijavanje bio toliko puta veći od utjecaja 1 kg 
CO2 tijekom razdoblja od 100 godina. Nikada 
sami ne pokušavajte raditi bilo kakve zahvate na 
rashladnom krugu, niti rastavljati proizvod i za to 
uvijek zovite stručnjaka

**

 “XYZ” kWh per year, based on standard test 
results. Actual energy consumption will depend 
on how the appliance is used and where it is 
located.

Potrošnja energije »XYZ« kWh na godinu, na 
temelju rezultata standardnih ispitivanja. Stvarna 
potrošnja energije ovisi o načinu uporabe uređaja 
i o mjestu na kojem se nalazi.

***
 Energy consumption “X,Y” kWh per 60 minutes, 
based on standard test results. Actual energy 
consumption will depend on how the appliance is 
used and where it is located.

Potrošnja energije X,Y kWh na 60 minuta, na 
temelju rezultata standardnih ispitivanja. Stvarna 
potrošnja energije ovisi o načinu uporabe uređaja 
i o mjestu na kojem se nalazi.
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INFORMACION GUIDE - KARTA PRODUKTU - INFORMAČNÍ LIST - OPIS VÝROBKU
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 Model: Vivax ACP-24CH70AUJI R32
English Hrvatski

A PRODUCT FICHE INFORMACIJSKI LIST
B Brand Robna marka VIVAX
C Model name Ime modela ACP-24CH70AUJI R32

D Inside/Outside sound power levels
Razine zvučne snage 
unutarnja/vanjska (dB)

58/65

E Name of the refrigerant * Reshladno sredstvo (plin) * R32

F GWP of the refrigerant *
GWP (Potencijal Globalnog 
Zagrijavanja) *

675

G COOLING HLAĐENJE

H SEER SEER 6,89
I Energy efficiency class Razred Energetske učinkovitosti A++

J Indicative annual electricity 
consumption QCE (kWh/a) **

Indikativna godišnja potrošnja QCE 
(kWh/god) **

341

K Design load Pdesignc (kW)
Projektno opterećenje uređaja Pdesignc

(kW)
6,7

L HATING GRIJANJE

M SCOP SCOP (Klimatski tip: Prosječna) 4,11
N Energy efficiency class Razred energetske učinkovitosti A+

O Indicative annual electricity 
consumption QHE (kWh/a) **

Indikativna godišnja potrošnja QHE 
(kWh/god) **

1940

P Design load Pdesignh (kW)
Projektno opterećenje uređaja Pdesignh 
(kW)

7

R Declared capacity and an indication of 
the back up heating capacity

Deklarirani kapacitet i oznaka 
rezervnog kapaciteta grijanja

5,7 kW/1,3 kW

S
Double ducts: the indicative hourly 
electricity consumption QDD  
(kWh/60min.) ***

Dvokanalni uređaj: indikativna 
potrošnja električne energije na sat 
QDD  (kWh/60 minuta) ***

-

T
Single ducts: the indicative hourly 
electricity consumption QSD  
(kWh/60min.) ***

Jednokanalni uređaj: indikativna 
potrošnja električne energije na sat 
QSD (kwh/60 minuta) ***

-

U Cooling capacity Prated (kW)
Kapacitet uređaja za hlađenje Prated 
(kW)

7,2 kW

V Heating capacity Prated (kW)
Kapacitet uređaja za grijanje Prated

(kW)
7,2 kW

*

Refrigerant leakage contributes to climate 
change. Refrigerant with lower global warming 
potential (GWP) would contribute less to global 
warming than a refrigerant with higher GWP, if 
leaked to the atmosphere. This appliance 
contains a refrigerant fluid with a GWP equal to 
[xxx]. This means that if 1 kg of this refrigerant 
fluid would be leaked to the atmosphere, the 
impact on global warming would be [xxx] times 
higher than 1 kg of CO2, over a period of 100 
years. Never try to interfere with the refrigerant 
circuit yourself or disassemble the product 
yourself and always ask a professional.

Istjecanje rashladnih sredstava doprinosi 
klimatskim promjenama. U slučaju ispuštanja u 
atmosferu, rashladno sredstvo s nižim 
potencijalom globalnog zagrijavanja (GWP) manje 
bi utjecalo na globalno zagrijavanje od rashladnog 
sredstva s višim GWP-om. Ovaj uređaj sadrži 
rashladnu tekućinu s GWP-om vrijednosti 
navedene u gornjoj tablici. To znači da bi u 
slučaju istjecanja 1 kg te rashladne tekućine u 
atmosferu, njezin utjecaj na globa-lno 
zagrijavanje bio toliko puta veći od utjecaja 1 kg 
CO2 tijekom razdoblja od 100 godina. Nikada 
sami ne pokušavajte raditi bilo kakve zahvate na 
rashladnom krugu, niti rastavljati proizvod i za to 
uvijek zovite stručnjaka

**

 “XYZ” kWh per year, based on standard test 
results. Actual energy consumption will depend 
on how the appliance is used and where it is 
located.

Potrošnja energije »XYZ« kWh na godinu, na 
temelju rezultata standardnih ispitivanja. Stvarna 
potrošnja energije ovisi o načinu uporabe uređaja 
i o mjestu na kojem se nalazi.

***
 Energy consumption “X,Y” kWh per 60 minutes, 
based on standard test results. Actual energy 
consumption will depend on how the appliance is 
used and where it is located.

Potrošnja energije X,Y kWh na 60 minuta, na 
temelju rezultata standardnih ispitivanja. Stvarna 
potrošnja energije ovisi o načinu uporabe uređaja 
i o mjestu na kojem se nalazi.



Polski Český Slovenský
A KARTA PRODUKTU INFORMAČNÍ LIST  OPIS VÝROBKU
B Znak towarowy Ochranná známka Ochranná známka

C Oznaczenie modelu Značkou modelu Model zariadenia

D
Poziomy mocy akustycznej w 
pomieszczeniu i na zewnątrz 
chłodzenia/ogrzewania  (dB)

Vnitřní a vnější hladina akustického 
výkonu chlazení/vytápění  (dB)

Vnútorné a vonkajšie hladiny 
akustického výkonu 
chladenia/vykurovania (dB)

E nazwa zastosowanego środka 
chłodniczego *

Název použitého chladiva * Názov použitého chladiva *

F GWP (Współczynnik ocieplenia 
globalnego”) *

GWP (Potenciálem globálního 
oteplování)*

GWP (Potenciál prispievania ku 
globálnemu otepľovaniu)*

G CHŁODZENIA CHLAZENÍ CHLADENIA

H SEER SEER SEER

I Klasa efektywności energetycznej Třídu energetické účinnosti Trieda energetickej účinnosti

J Orientacyjne roczne zużycie energii 
elektrycznej QCE  (kWh/r) **

Orientační roční spotřebu elektřiny 
QCE (kWh/rok)**

Indikatívna ročná spotreba elektrickej 
energie QCE  (kWh/a)**

K Obciążenie projektowe Pdesignc  (kW) Návrhové zatížení zařízení Pdesignc (kW) Menovité zaťaženie Pdesignc  (kW)

L OGRZEWANIA VYTÁPĚNÍ VYKUROVANIA

M SCOP SCOP SCOP 

N Klasa efektywności energetycznej Třídu energetické účinnosti Trieda energetickej účinnosti

O Orientacyjne roczne zużycie energii 
elektrycznej QHE (kWh/god) **

Orientační roční spotřebu elektřiny 
pro průměrné otopné období QHE 
(kWh/rok)**

Indikatívna ročná spotreba elektrickej 
energie QHE  (kWh/a)**

P Obciążenie projektowe Pdesignh (kW)
Návrhové topné zatížení zařízení 
Pdesignh (kW)

Menovité zaťaženie Pdesignh  (kW)

R
Deklarowana wydajność wraz ze 
wskazaniem wydajności rezerwowego 
podgrzewacza

Jmenovitý výkon a záložní topný 
výkon

Deklarovaná kapacita a údaj o 
kapacite záložného vykurovacieho 
telesa

S

Dla klimatyzatorów dwukanałowych – 
orientacyjne godzinowe zużycie 
energii elektrycznej QDD w kWh/60 
min. ***

Pro dvoukanálové klimatizátory 
vzduchu orientační hodinovou 
spotřebu elektřiny QDD v kWh/60 
minut.***

V prípade dvojkanálových 
klimatizátorov indikatívna spotreba 
elektrickej energie za hodinu QDD v 
kWh/60 minút***

T

Dla klimatyzatorów jednokanałowych 
– orientacyjne godzinowe zużycie 
energii elektrycznej QSD w kWh/60
min. ***

Pro jednokanálové klimatizátory 
vzduchu orientační hodinovou 
spotřebu elektřiny QSD v kWh/60 
minut.***

V prípade jednokanálových 
klimatizátorov indikatívna spotreba 
elektrickej energie za hodinu QSD v 
kWh/60 minút***

U Wydajność chłodnicza Prated (kW) Chladicí výkon zařízení Prated  (kW) Kapac. chladenia Prated zariadenia(kW)

V Wydajność grzewcza Prated (kW) Topný výkon zařízení Prated  (kW)
kapacita vykurovania Prated 
zariadenia  (kW)

*

„Wycieki czynników chłodniczych przyczyniają się 
do zmiany klimatu. W przypadku przedostania się 
do atmosfery czynnik chłodniczy o niższym 
współczynniku ocieplenia globalnego (GWP) ma 
mniejszy wpływ na globalne ocieplenie niż 
czynnik o wyższym współczynniku GWP. 
Urządzenie zawiera płyn chłodniczy o 
współczynniku GWP wynoszącym [xxx]. Powyższe 
oznacza, iż w przypadku przedostania się 1 kg 
takiego płynu chłodniczego do atmosfery, jego 
wpływ na globalne ocieplenie byłby [xxx] razy 
większy niż wpływ 1 kg CO 2 w okresie 100 lat. 
Nigdy nie należy samodzielnie manipulować przy 
obiegu czynnika chłodniczego lub demontować 
urządzenia, należy zawsze zwrócić się o pomoc 
specjalisty.”

„Únik chladiva se podílí na změně klimatu. 
Chladivo s nižším potenciálem globálního 
oteplování (GWP) by se v případě úniku do 
ovzduší podílelo na globálním oteplování méně 
než chladivo s vyšším GWP. Toto zařízení 
obsahuje chladicí kapalinu s GWP ve výši [xxx]. To 
znamená, že pokud by do ovzduší unikl 1 kg této 
chladicí kapaliny, dopad na globální oteplování by 
byl v horizontu 100 let [xxx] krát vyšší než 1 kg CO 
2 . Nenarušujte chladicí oběh ani sami výrobek 
nedemontujte, vždy se obraťte na odborníka.“

„Úniky chladiva prispievajú k zmene klímy. 
Chladivo s nižším potenciálom prispievania ku 
globálnemu otepľovaniu (GWP) by pri úniku do 
atmosféry prispelo ku globálnemu otepľovaniu v 
nižšej miere ako chladivo s vyšším GWP. Toto 
zariadenie obsahuje chladiacu kvapalinu s GWP 
rovnajúcim sa [xxx]. Znamená to, že ak by do 
atmosféry unikol 1 kg tejto chladiacej kvapaliny, 
jej vplyv na globálne otepľovanie by bol [xxx] krát 
vyšší ako vplyv 1 kg CO 2 , a to počas obdobia 100 
rokov. Nikdy sa nepokúšajte zasahovať do 
chladiaceho okruhu alebo demontovať výrobok a 
vždy sa obráťte na odborníka.“

**

„Zużycie energii elektrycznej »XYZ« kWh rocznie 
na podstawie wyników próby przeprowadzonej w 
normalnych warunkach. Rzeczywiste zużycie 
energii elektrycznej zależy od sposobu 
użytkowania urządzenia i miejsca, w którym się 
ono znajduje”

„Spotřeba energie ‚XYZ‘ kWh za rok, založená na 
výsledcích normalizované zkoušky. Skutečná 
spotřeba energie závisí na způsobu použití a 
umístění spotřebiče.“

„Spotreba energie XYZ kWh za rok na základe 
výsledkov štandardného preskúšania. Skutočná 
spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa 
zariadenie používa a kde je umiestnené.“

***

„Zużycie energii elektrycznej »X,Y« kWh na 60 
min. na podstawie wyników próby 
przeprowadzonej w normalnych warunkach. 
Rzeczywiste zużycie energii elektrycznej zależy od 
sposobu użytkowania urządzenia i miejsca, w 
którym się ono znajduje”

„Spotřeba energie ‚X,Y‘ kWh za 60 minut, 
založená na výsledcích normalizované zkoušky. 
Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu 
použití a umístění spotřebiče.“

„Spotreba energie X,Y kWh za 60 minút na základe 
výsledkov štandardného preskúšania. Skutočná 
spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa 
zariadenie používa a kde je umiestnené.“
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