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Uwaga!
Przed użyciem klimatyzatora prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją 
obsługi oraz jej zachowanie. Na stronie www.climative.com można pobrać 
najnowszą wersję tego dokumentu.

1. Zasady bezpieczeństwa
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Klimatyzator przenośny jest urządzeniem elektrycznym, dlatego należy zachować ostrożność 
podczas instalacji i użytkowania klimatyzatora, stosując się szczególnie do poniższych zaleceń.
Po zainstalowaniu urządzenia, wtyczka zasilania powinna być łatwo dostępna. Nie należy korzystać 
z urządzenia, jeśli wtyczka zasilania lub przewód zasilający jest uszkodzony.
Naprawa uszkodzonego przewodu zasilania lub inne naprawy, mogą być wykonywane jedynie przez 
autoryzowany serwis Climative. Naprawy wykonane przez podmioty nieuprawnione mogą stanowić 
zagrożenie i skutkują utratą gwarancji producenta.
UrządzenieUrządzenie nie powinno być obsługiwane przez dzieci lub osoby niedołężne, upośledzone fizycznie, 
psychicznie lub sensorycznie oraz takie, które nie zostały powiadomione o zagrożeniach i 
warunkach eksploatacji klimatyzatora przenośnego.
Klimatyzator powinien być zasilany ze źródła energii o odpowiednich parametrach, opisanych na 
tabliczce znamionowej urządzenia. 
Klimatyzator przenośny został zaprojektowany jako urządzenie przeznaczone do użytku w 
pomieszczeniach zamkniętych. 
Zabronione jest wykorzystywanie urządzenia w innych celach, niż opisane w instrukcji.Zabronione jest wykorzystywanie urządzenia w innych celach, niż opisane w instrukcji.
Zabronione jest użytkowanie urządzenia w samochodach, na statkach, w pralniach chemicznych lub 
w innych miejscach niebezpiecznych.
Zmienianie parametrów i charakterystyki urządzenia jest zabronione i może stanowić zagrożenie 
dla życia i zdrowia.
Przed czyszczeniem urządzenia należy odłączyć wtyczkę od gniazdka elektrycznego. Czyszczenie i 
konserwacja urządzenia mogą być wykonywane jedynie przez osoby dorosłe.
NieNie należy wkładać rąk lub przedmiotów w otwory wentylacyjne klimatyzatora. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na poinformowanie dzieci o zagrożeniu i sprawowanie nad nimi nadzoru, gdy 
znajdują się w pobliżu urządzenia. 
Odłączając urządzenie od prądu, należy chwycić bezpośrednio za wtyczkę. Zabronione jest 
ciągnięcie przewodu.
Podczas transportu urządzenia, należy upewnić się, że pojemnik na skropliny został dokładnie 
opróżniony. 
Produkt może być przewożony wyłącznie w pozycji pionowej (panelem kontrolnym do góry). Produkt może być przewożony wyłącznie w pozycji pionowej (panelem kontrolnym do góry). 
Po transporcie urządzenia należy odczekać min. 1 godzinę przed ponownym uruchomieniem.
Zabronione jest zakrywanie urządzenia folią, kocem lub innymi materiałami, nawet jeśli w danej 
chwili urządzenie jest jest użytkowane.
NieNie należy umieszczać urządzenia w pobliżu gazu, olejów i innych łatwopalnych substancji, 
zbiorników pod ciśnieniem (tj. puszki z aerozolem). Zabronione jest instalowanie klimatyzatora w 
pobliżu urządzeń grzewczych, otwartego ognia oraz wystawianie na bezpośrednie działanie 
promieni słonecznych.
Nie należy umieszczać urządzenia w miejscach, w których może być ono narażone na kontakt z 
wodą (tj. w łazienkach, prysznicach, basenach).
MinimalnaMinimalna wielkość pomieszczenia, w którym można użytkować i przechowywać klimatyzator, to 10 
m² i min.  wysokość 2.5m.

www.climative.com
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圀礀欀漀爀稀礀猀琀愀渀椀攀 氀椀猀琀眀礀 漀欀椀攀渀渀攀樀 ⴀ 搀漀 漀欀椀攀渀 瀀爀稀攀猀甀眀渀礀挀栀

倀爀稀礀最漀琀漀眀愀渀椀攀 搀漀 瀀椀攀爀眀猀稀攀最漀 甀爀甀挀栀漀洀椀攀渀椀愀⸀

唀圀䄀䜀䄀℀ 䴀愀欀猀礀洀愀氀渀愀 搀䈁甀最漀嬁܁ 爀甀爀礀 漀搀瀀爀漀眀愀搀稀愀樀ԁ挀攀樀 瀀漀眀椀攀琀爀稀攀 渀椀攀 洀漀簁攀 瀀爀稀攀欀爀漀挀稀礀܁ ⸀㔀洀Ⰰ 搀漀 
椀渀猀琀愀氀愀挀樀椀 眀礀欀漀爀稀礀猀琀愀樀 樀攀搀礀渀椀攀 漀爀礀最椀渀愀氀渀ԁ 爀甀爀ᤁ 搀漀䈁ԁ挀稀漀渀ԁ 搀漀 稀攀猀琀愀眀甀Ⰰ 渀椀攀 瀀爀稀攀搀䈁甀簁愀樀 樀攀樀℀

倀爀稀攀搀 瀀椀攀爀眀猀稀礀洀 甀爀甀挀栀漀洀椀攀渀椀攀洀Ⰰ 甀爀稀ԁ搀稀攀渀椀攀 瀀漀眀椀渀渀漀 猀琀愀܁ 眀 
瀀漀稀礀挀樀椀 瀀椀漀渀漀眀攀樀 瀀爀稀攀稀 挀漀 渀愀樀洀渀椀攀樀 㘀 最漀搀稀椀渀⸀ 匀稀礀戀猀稀攀 
甀爀甀挀栀漀洀椀攀渀椀攀 最爀漀稀椀 甀猀稀欀漀搀稀攀渀椀攀洀 猀瀀爀ᤁ簁愀爀欀椀⸀ 唀爀稀ԁ搀稀攀渀椀攀 洀甀猀椀 
洀椀攀܁ 琀攀洀瀀攀爀愀琀甀爀ᤁ 漀琀漀挀稀攀渀椀愀 瀀爀稀攀搀 甀爀甀挀栀漀洀椀攀渀椀攀洀⸀ 

㜀



㔀⸀ 伀戀猀䈁甀最愀 甀爀稀ԁ搀稀攀渀椀愀

㠀

吀爀礀戀礀 瀀爀愀挀礀 甀爀稀ԁ搀稀攀渀椀愀

伀搀瀀爀漀眀愀搀稀愀渀椀攀 眀漀搀礀

䌀椀ԁ最䈁礀 搀爀攀渀愀簁 渀椀攀稀戀ᤁ搀渀礀 眀 琀爀礀戀椀攀 漀猀甀猀稀愀渀椀愀℀



㘀⸀ 䌀稀礀猀稀挀稀攀渀椀攀 椀 欀漀渀猀攀爀眀愀挀樀愀

㤀

䌀稀礀猀稀挀稀攀渀椀攀 漀戀甀搀漀眀礀 甀爀稀ԁ搀稀攀渀椀愀

䌀稀礀猀稀挀稀攀渀椀攀 ǻ氀琀爀愀 瀀漀眀椀攀琀爀稀愀

䌀稀礀猀稀挀稀攀渀椀攀 眀礀洀椀攀渀渀椀欀愀 挀椀攀瀀䈁愀

刀愀洀欀愀 稀 ǻ氀琀爀攀洀



㜀⸀ 一愀樀挀稀ᤁ猀琀猀稀攀 瀀礀琀愀渀椀愀

　

倀爀漀戀氀攀洀 䴀漀簁氀椀眀愀 瀀爀稀礀挀稀礀渀愀 匀甀最攀爀漀眀愀渀攀 爀漀稀眀椀ԁ稀愀渀椀攀

唀爀稀ԁ搀稀攀渀椀攀  渀椀攀  眀䈁ԁ挀稀愀  猀椀ᤁ  瀀漀 

欀氀椀欀渀椀ᤁ挀椀甀 瀀爀稀礀挀椀猀欀甀 眀䈁ԁ挀稀⼀眀礀䈁ԁ挀稀⸀

唀爀稀ԁ搀稀攀渀椀攀 搀稀椀愀䈁愀Ⰰ 愀氀攀 渀椀攀 挀栀䈁漀搀稀椀 

眀礀猀琀愀爀挀稀愀樀ԁ挀漀⸀

倀椀氀漀琀 渀椀攀 搀稀椀愀䈁愀⸀

唀爀稀ԁ搀稀攀渀椀攀 最䈁漀嬁渀漀 瀀爀愀挀甀樀攀

䈀䈁ԁ搀 䔀

䈀䈁ԁ搀 䔀㈀

䈀䈁ԁ搀 䘀琀


