
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

KLIMATYZATOR PRZENOŚNY VESSER 
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OSTRZEŻENIA I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 

OSTRZEŻENIA: 

1. Ten klimatyzator zawiera łatwopalny czynnik chłodniczy R290.
2. Przestrzeń w pomieszczeniu do instalacji, użytkowania, naprawy i
przechowywania tego klimatyzatora powinna być większa niż 12 m2.
3. Załadowanie klimatyzatora czynnikiem chłodniczym nie może być

większe niż 250g. 
4. Nie używaj żadnych metod w celu przyspieszenia odszraniana lub czyszczenia
zamarzniętych części, z wyjątkiem tych zalecanych przez producenta.
5. Klimatyzator powinien znajdować się daleko od łatwopalnych gazów, pieców lub
innych źródeł gorąca
6. Pamiętaj, że czynnik chłodniczy może być bezwonny.
7. Konserwacja lub naprawa klimatyzatorów wykorzystujących czynnik chłodniczy
R290 musi zostać przeprowadzona po kontroli bezpieczeństwa, aby zminimalizować
ryzyko wypadków tylko przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje
wymagane prawem.

8. Przed instalacją uważnie przeczytaj instrukcje i postępuj zgodnie z informacjami w
niej zawartymi

Symbol Uwaga Wyjaśnienie 

Ostrzeżenie 
Ten symbol oznacza, że urządzenie wykorzystuje 
łatwopalny czynnik chłodniczy. Podczas jego wycieku i 
narażenia go na zewnętrzne źródło zapłonu, istnieje 
ryzyko pożaru. 

Uwaga Ten symbol pokazuje, żeby uważnie przeczytać 
instrukcję obsługi. 

Uwaga 
Ten symbol wskazuje, że personel serwisowy powinien 
posługiwać się tą instrukcją podczas instalacji. 

Uwaga 
Ten symbol pokazuje, że dostępne są informacje, takie 
jak instrukcja obsługi oraz instalacji. 
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OSTRZEŻENIA I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 

 OSTRZEŻENIA: 

1. To urządzenie może być używane przez dzieci od 8 lat i powyżej
oraz przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi,
psychicznymi i sensorycznymi, lub bez doświadczenia i wiedzy, tylko

w przypadku gdy są one nadzorowane lub instruowane odnośnie użytkowania 
urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. 
Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie 
powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru. 

2. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
3. Klimatyzator musi być uziemiony. Nie uziemienie może spowodować porażenie

prądem. Użytkownik jest odpowiedzialny za zlecenie wykonania uziemienia
urządzenia wykwalifikowanemu specjaliście zgodnie z lokalnymi przepisami

4. Nie podłączaj przewodu uziemiającego do rur gazowych, wodociągowych,
piorunochronu.

5. Aby uniknąć porażenia prądem, należy zainstalować wyłącznik różnicowo-
prądowy

6. Nie instalować klimatyzatora w miejscu gdzie znajdują się łatwopalne gazy lub
ciecze. Może to spowodować pożar lub wybuch.

7. Uszkodzony przewód zasilający powinien zostać wymieniony przez
autoryzowany serwis lub osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje
wymagane prawem.

8. Nie wkładaj rąk ani żadnych przedmiotów do wlotów lub wylotów powietrza.
Może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.

9. Nie próbuj samodzielnie naprawiać klimatyzatora. Możesz zostać ranny lub
spowodować dalsze awarie.

10. Nie używaj żrących detergentów do czyszczenia urządzenia i nie polewaj wodą
ani innymi płynami, w przeciwnym razie może to uszkodzić plastikowe
elementy, a nawet spowodować porażenie prądem.

11. Nie używaj urządzenia w wilgotnym pomieszczeniu, takim jak łazienka lub
pralnia.

12. Naprawę urządzenia powinien wykonywać pracownik autoryzowanego serwisu
producenta

Niepoprawna instalacja i obsługa oraz nieprzestrzeganie informacji zwartych w 
tej instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub szkody materialne itp. 
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OSTRZEŻENIA I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 

13. Nie dotykaj urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękoma.
14. Nie ciągnąć urządzenia za kabel.
15. Nie usuwaj żadnej części urządzenia, jeśli nie zostałeś/nie zostałaś

poinstruowana przez uprawnionego autoryzowanego serwisanta
16. Nie obsługuj urządzenia z uszkodzoną wtyczką lub luźnym gniazdem.
17. Wtyczka musi być podłączona do prawidłowo zainstalowanego i uziemionego

gniazdka.
18. Nie używaj przedłużacza ani adaptera wtyczki do tego urządzenia.
19. Bezpośrednie oddziaływanie wywiewanego zimnego powietrza z klimatyzatora

na ciało przez dłuższy czas może spowodować osłabienie organizmu i
problemy zdrowotne.

20. Nie blokuj wlotu ani wylotu powietrza, w przeciwnym razie wydajność
chłodzenia / ogrzewania zostanie zmniejszona, a nawet spowoduje, że system
przestanie działać.

21. Jeśli filtr powietrza jest bardzo brudny, wydajność chłodzenia / ogrzewania
zostanie zmniejszona. Regularnie czyść filtr powietrza.

22. Przenoś i instaluj klimatyzator w dwie osoby lub więcej.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA: 

1. Jednostka powinna być ustawiona na płaskiej, suchej powierzchni.
2. Staraj się zachować odległość minimum jednego metra od radia i telewizora

aby unikać fal elektromagnetycznych
3. Transportuj urządzenie zgodnie z zamieszczonymi oznaczeniami na kartonie
4. Wąż odpływowy utrzymuj w dobrym stanie bez zagięć, następnie podłącz do

urządzenia.
5. Upewnij się, że odłączono zasilanie przed rozmontowywaniem lub

instalowaniem filtra.
6. Całe okablowanie musi być zainstalowane przez wykwalifikowany personel

serwisowy lub osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje wymagane
prawem.
Przed podłączeniem urządzenia do zasilania elektrycznego sprawdź czy:
a. napięcie zasilające jest zgodne z wartością na tabliczce znamionowej

(znajdziesz ją na obudowie klimatyzatora)
b. wejście gniazda elektrycznego pasuje do wtyczki urządzenia - jeśli tak nie

jest, należy wymienić wtyczkę
c. gniazdo elektryczne jest prawidłowo uziemione

Nie zastosowanie się do powyższych informacji odnośnie bezpieczeństwa 
zwalnia producenta z odpowiedzialności. 
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OPIS I IDENTYFIKACJA CZĘŚCI 

 

UWAGA: zakres temperatur pracy klimatyzatora w trybie chłodzenia wynosi 16-350C( 60-950F); 5-270C( 41-800F) w trybie 
grzania 

WIDOK Z PRZODU 

Panel sterowania 

Uchwyt do przenoszenia 
(obie strony) 

Przedni panel 

Wylot powietrza 

WIDOK Z TYŁU 

Uchwyt do przenoszenia 
(obie strony) Górny filtr powietrza (za kratką) 

Dolny filtr powietrza (za kratką 

Górny wlot powietrza 

Dolny wlot powietrza 

Uchwyt przewodu zasilającego 

Odpływ 

Wylot powietrza 

Wylot powietrza 

Gniazdo zasilania 

Spust skroplin 

Otwór spustowy 
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PANEL STEROWANIA - OPIS 

Istnieją cztery rodzaje panelu sterowania: rys. A, rys. B, rys. C i rys. D. Sprawdź na 
swoim urządzeniu panel sterowania i dopasuj do odpowiedniego rysunku poniżej. 

W trybie chłodzenia lub grzania po naciśnięciu przycisku –           lub + 
nastawiona temperatura zostanie pokazana i może być dowolnie zmieniana. 

- W trybie osuszania i wentylacji wyświetlacz temperatury pokaże temperaturę w
pomieszczeniu.

Wyświetlacz temperatury 
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FUNKCIE I ICH DZIAŁANIE 

1. Naciśnij ten przycisk aby włączyć lub wyłączyć urządzenie 
2.

a. Gdy czas pracy urządzenia osiągnie 250 godzin, zaświeci się 
kontrolka resetowania filtra, co oznacza, że należy oczyścić filtr 
powietrza. Po oczyszczeniu można nacisnąć przycisk kontrolka 
resetowania filtra zgaśnie, a czas pracy zostanie skasowany.

b. Jeśli nie naciśniesz przycisku   gdy zaświeci się lampka kontrolna 
resetowania filtra, kontrolka zawsze będzie świecić, z wyjątkiem gdy 
urządzenie jest wyłączone. 

3. Naciśnij ten przycisk, aby wybrać prędkość wentylatora w
następujący sposób:

Ikona wentylatora świeci się przy różnych prędkościach wentylatora. 
Uwaga: W trybie wentylacji nie można ustawić trybu AUTO 

4. lub
a. Naciskając ten przycisk możesz zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę o

10C w zakresie od 16-320C
b. Naciskając jednocześnie przyciski  3 sekundy lub dłużej

wyświetlacz przełącza się między stopniami Celsius i Fahrenheit.
5. Naciskając ten przycisk możesz wybrać tryb pracy w następujący

sposób:
Urządzenia z pompą ciepła

Urządzenia tylko chłodzące 

6. Naciśnij ten przycisk aby uruchomić tryb snu. Po 8 godzinach
ciągłej pracy w funkcji SLEEP urządzenie przywróci poprzednio ustawiony
status.
Uwaga: Funkcji SLEEP nie można aktywować w trybie wentylacji i
osuszania

Przyciski funkcyjne 
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FUNKCJE I ICH DZIAŁANIE 

7. 
a. Naciśnij przycisk kontrolka timera zaświeci się 
b. Naciśnij przycisk lub  aby ustawić żądany czas włączenia lub 

wyłączenia
c. Po uruchomieniu funkcji pomiaru czasu urządzenie wyświetla pozostały

czas naciskając raz przycisk „timera” , jeśli chcesz anulować funkcję
pomiaru czasu, naciśnij go ponownie.

Uwaga: 

Kiedy urządzenie jest włączone naciskając przycisk timera” możemy 
ustawić czas jego wyłączenia. 

Kiedy urządzenie jest wyłączone naciskając przycisk timera” możemy 
ustawić czas jego włączenia. 

8. Naciśnij ten przycisk kontrolka wachlowania żaluzjami zaświeci
się(funkcja dostępna w wybranych modelach)

Ostrzeżenie: Przed pierwszym uruchomieniem klimatyzator powinien znajdować się 
w pozycji stojącej przez przynajmniej 1 godzinę. Klimatyzator powinien pracować na 
płaskiej i twardej powierzchni. Nie instaluj i nie uruchamiaj urządzenia w 
pomieszczeniach wilgotnych i mokrych. 

Tryby pracy urządzenia 

Tryb pracy ogrzewanie ( urządzenia tylko chłodzące nie posiadają tej 
funkcji) 

1. Naciśnij przycisk „MODE” i wybierz funkcję grzanie. Gdy funkcja zostanie
poprawnie wybrana ikona sygnalizująca jej włączenie zaświeci się na
wyświetlaczu.

2. Naciśnij przycisk ‘’+’’ lub ‘’-‘’ aby ustawić żądaną temperaturę
3. Naciśnij przycisk FAN aby ustawić prędkość wentylatora

Tryb pracy chłodzenie 

1. Naciśnij przycisk „MODE” i wybierz funkcję chłodzenie. Gdy funkcja zostanie
poprawnie wybrana ikona sygnalizująca jej włączenie zaświeci się na
wyświetlaczu.

2. Naciśnij przycisk ‘’+’’ lub ‘’-‘’ aby ustawić żądaną temperaturę
3. Naciśnij przycisk FAN aby ustawić prędkość wentylatora

Przyciski funkcyjne 
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FUNKCJE I ICH DZIAŁANIE 

Tryb pracy osuszanie 

1. Naciśnij przycisk „MODE” i wybierz funkcję osuszanie. Gdy funkcja zostanie
poprawnie wybrana ikona sygnalizująca jej włączenie zaświeci się na
wyświetlaczu.

2. Wentylator w tym trybie pracuje ze stałą prędkością
3. Dla lepszego efektu osuszania zamknij drzwi i okna.

Uwaga: W tym trybie nie ma możliwości zmiany temperatury oraz 
prędkości wentylatora. Fabryczna nastawa temperatury to 250C. 
Wentylator pracuje na najniższym biegu. 

Tryb pracy wentylacja 

1. Naciśnij przycisk „MODE” i wybierz funkcję wentylacja. Gdy funkcja zostanie 
poprawnie wybrana ikona sygnalizująca jej włączenie zaświeci się na 
wyświetlaczu.

2. Naciśnij przycisk FAN aby wybrać pożądaną prędkość wentylatora

Uwaga: W tym trybie nie ma możliwości ustawienia temperatury. 

Funkcja Auto-restart 

1. Funkcja zapewnia samoczynne ponowne włączenie urządzenia w razie awarii
zasilania

2. Urządzenie zostanie uruchomione z parametrami ustawionymi przed awarią.
3. Sprężarka uruchomi się po 5 minutach.
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AKCESORIA 

Uwaga: 

W modelach posiadających automatyczne wachlowanie żaluzjami minimalny 
kąt otwarcia powinien wynosić 300. 

Modelach posiadające automatyczne wachlowanie żaluzjami jest możliwość 
ustawienia żaluzji w 5 położeniach. 
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INSTALACJA 

Rozpakowywanie 

■ Otwórz karton i sprawdź urządzenie w pomieszczeniu z dobrą wentylacją (otwórz
drzwi i okno) bez źródła zapłonu.
■ Przed otwarciem kartonu konieczne jest sprawdzenie przez autoryzowanego
serwisanta, czy nie ma wycieku czynnika chłodniczego. Jeśli zostanie stwierdzony
wyciek przez autoryzowany serwis lub osobę posiadająca wymagane prawem
uprawnienia należy natychmiast przerwać instalację

Środki ostrożności podczas instalacji urządzenia 

■ Instalacje powinna wykonywać osoba która posiada odpowiednie uprawnienia
wymagane prawem w zakresie urządzeń elektrycznych oraz wykorzystujących
łatwopalne czynniki chłodnicze.
■ Utrzymuj wentylację w miejscu instalacji na odpowiednim poziomie (otwórz drzwi i
okno)
■ Źródła zapłonu, są niedozwolone w obszarze, w którym znajduje się czynnik
chłodniczy R290.
■ Jeśli podczas instalacji nastąpi wyciek czynnika chłodniczego R290, należy
natychmiast zmniejszyć stężenie w środowisku wewnętrznym, aż osiągnie
bezpieczny poziom. Jeśli wyciek czynnika chłodniczego może wpłynąć na wydajność
urządzenia, należy natychmiast przerwać pracę montażowe,
■ Jednostka powinna być zainstalowana w miejscu dostępnym do instalacji i
konserwacji. Zabronione jest blokowanie wlotów i wylotów powietrza. Jednostka
powinna  być utrzymywana z dala od źródeł: ciepła oraz łatwopalnych i
wybuchowych.

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania elektrycznego sprawdź czy: 

a. napięcie zasilające jest zgodne z wartością na tabliczce znamionowej
(znajdziesz ją na obudowie klimatyzatora)

b. wejście gniazda elektrycznego pasuje do wtyczki urządzenia - jeśli tak nie
jest, należy wymienić wtyczkę

c. gniazdo elektryczne jest prawidłowo uziemione
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INSTALACJA 
Lokalizacja: 

1. Instaluj klimatyzator na równej powierzchni, w której wylot powietrza nie
będzie blokowany

2. Minimalna odległość od ścian lub innych przeszkód powinna wynosić 50cm
3. Instaluj urządzenie na płaszczyźnie poziomej, maksymalne nachylenie

klimatyzatora podczas jego pracy nie może wynosić więcej niż 100

Montaż rury wylotowej: 

Na poniżyć rysunkach zostały przedstawione 2 sposoby montażu rury wylotowej z 
adapterami 

Podłącz rurę wylotową wraz z odpowiednimi adapterami do złącza wylotu powietrza z 
tyłu urządzenia. Wsuń adapter A. 
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INSTALACJA 

Instalacja z zestawem do montażu w oknie 

1. 

2. 

 Płyta okienna (adapter) 

3. 

4. 

Uszczelka 

Skrzydło okna 

Śruba A 

Śruba B 

Uszczelka 
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INSTALACJA 

5. 

6 

Maksymalna długość kanału nie powinna być większa niż 1500 mm. Nie 
przestrzeganie podanych wymiarów może wpłynąć na wydajność 
urządzenia. 
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INSTALACJA 

Odprowadzenie wody 

W trybie COOLING (Chłodzenie) lub DRY (Osuszanie powietrza), może zapalić 
się kontrolka (sygnalizująca napełnienie kondensatem P1) Należy odłączyć 
urządzenie od zasilania, przenieść je w odpowiednie miejsce, w którym można 
wyjąć zatyczkę i opróżnić zbiornik z wody. Po tej operacji należy sprawdzić, czy 
zatyczka została prawidłowo włożona, aby uniknąć nieszczelności. Jeśli 
urządzenie zostało umieszczone w miejscu, gdzie możliwe jest opróżnienie 
zbiornika z wody, należy podłączyć na stałe wąż do otworu spustowego. 
Ponowne uruchomienie urządzenia sprawi że kontrolka sygnalizująca napełnienie 
kondensatem P1 zniknie. Jeśli kontrolka nadal będzie sygnalizować P1 wezwij 
serwis. 

14



KONSERWACJA 

Uwaga: Przed przystąpieniem do czyszczenia klimatyzatora odłącz 
zasilanie i odczekaj co najmniej 5 minut, w przeciwnym razie istnieje ryzyko 
porażenia prądem 

Czyszczenie powierzchni klimatyzatora 

Oczyść powierzchnię za pomocą wilgotnej i miękkiej ścierki nie używając 
chemicznych rozpuszczalników aby nie uszkodzić urządzenia. 

Czyszczenie filtra 

1. Wyjmij filtry zgodnie z rysunkami poniżej
2. Odkurzy filtry, następnie umyj w letniej wodzie (max. 40C) z wykorzystaniem 

naturalnych środków piorących i wysusz.
3. Zamontuj filtry

Przed rozpoczęciem sezonu 

1.Upewnić się, że wlot i wylot powietrza nie jest zablokowany
2.Upewnić się, czy korek odpływu skroplin jest zablokowany.
3.Upewnić się, że filtry powietrza są czyste i zamontowane na swoich miejscach.
Po zakończonym sezonie
1. Odłączyć klimatyzator od źródła napięcia zasilania.
2. Wyczyścić filtry powietrza.
3. Opróżnić zbiornik skroplin.
4. Zakryć klimatyzator (np. folią lub wsadzić do kartonu)
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

Klimatyzator nie włącza się 
Przyczyna Rozwiązanie 

Chwilowy brak zasilania Odczekaj chwilę 
Urządzenie nie jest podłączone do 
zasilania Włóż wtyczkę do gniazdka 

Włączył się czujnik napełnienia 
kondensatem Opróżnij urządzenie z wody 

Klimatyzator pracuje ale nie chłodzi 
Przyczyna Rozwiązanie 
Rura wyrzutowa jest wygięta, blokuje 
swobodny wylot powietrza na zewnątrz. 

Wyprostuj rurę aby nie blokowany był 
swobodny przepływ powietrza 

Filtr powietrza jest zabrudzony Wyczyść filtr powietrza 

Parametry techniczne urządzenia  nie 
są wystarczające aby pokryć powstałe 
zyski ciepła  

Głośna praca 
Przyczyna Rozwiązanie 

Urządzenie nie znajduje się na płaskiej 
powierzchni i wpada w wibracje 

Umieść urządzenie na płaskiej 
powierzchni tak aby uniknąć wpadania 
w wibracje 

W przypadku innych problemów powstałych podczas pracy urządzenia a nie 
ujętych w instrukcji prosimy o kontakt z autoryzowanym serwisem 
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Gdy używasz tego urządzenia na terenie Unii 
Europejskiej, poniższe informacje muszą być 
bezwzględnie przestrzegane: 

To oznaczenie wskazuje, że po zużyciu się sprzętu nie może być on 
wyrzucony razem z innymi odpadami domowymi 
Należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu zbiórki. Gmina 
posiada zorganizowany system zbiórki, gdzie odpady elektroniczne mogą być 
usuwane bezpłatnie, skontaktuj się w tym celu z jej pracownikami aby uzyskać 
więcej informacji . 
Dzikie składowiska odpadów w lasach mogą spowodować zagrożenie dla 
zdrowia. Niebezpieczne substancje przedostają sie do wód gruntowych i 
trafiają do łańcucha pokarmowego. 
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