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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.

Dodatkowa uwaga:
Urządzenie nie powinno obsługiwane przez dzieci lub osoby niedołężne bez właściwego nadzoru. 
Jednostka nie służy do zabawy nią przez dzieci.
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Nie wolno otwierać osłony wlotu 
powietrza klimatyzatora podczas 
jego pracy.

Nie wolno wkładać kijów oraz innych 
przedmiotów do wlotu i wylotu 
powietrza z klimatyzatora.

Nie umieszczać farb lub innych 
łatwopalnych substancji przy 
wlocie i wylocie powietrza z 
klimatyzatora. Nie rozpylać tych 
substacji przed urządzeniem.

Proszę zapoznać się z poniższą instrukcją obsługi klimatyzatora. 

Nie wolno blokować wlotu i wylotu 
powietrza. Zarówno jednostki 
wewnętrznej jak i zewnętrznej. Może to 
spowodować poważne uszkodzenia.

Jednostka zewnętrzna

Air delivery
blocked

Air inlet
blocked

Jednostka wewnętrzna

Po wznowieniu zasilania (po 
wcześniejszej utracie) klimatyzator 
przejdzie w tryb czuwania. Aby 
wznowić pracę należy go ponownie 
uruchomić.

Gdy klimatyzator nie będzie 
używany przez dłuższy czas, 
należy odłączyć go od napięcia 
zasilania.

W przypadku gdy klimatyzator zbyt 
często wyłącza zabezpieczenia 
nadprądowe należy go wyłączyć i 
skontaktować się z Autoryzowanym 
Punktem Serwisowym CHGIO.

Gdy klimatyzator zostaje włączony po długim 
okresie wyłączenia, należy ostrożnie sprawdzić 
jego stan. Jeśli pojawiło się coś niepokojącego 
należy skontaktować się z Autoryzowanym 
Punktem Serwisowym CHIGO.

*Informacje dla użytkownika*

* Jeśli zaszła potrzeba demontażu urządzenia w celu zamontowania w innym miejscu lub naprawienia usterki należy 
skontakować się z Autoryzowanm Punktem Serwisoym CHIGO.

* W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów (np. zapach spalenizny), należy natychmiast wyłączyć 
urządzenie, odłączyć od zasilania i skontaktować się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym CHIGO.

Informacje o naprawach lub demontażu
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Klimatyzator może działać tylko przy 
nomninalnej wartości napięcia zasilania. 
Nie należy fazować bezpieczników i 
wykonwać niepewnych połączeń 
przewodów zasilających.

Rozpylam

I do dge!

Uziemienie 
klimatyzatora 
musi być 
poprawnie 
wykonane.

Podczas czyszczenia 
klimatyzatora nie 
wolno polewać go 
wodą ani wlewać jej 
do środka 
urządzenia. Gdy do 
części 
elektronicznych 
dostanie się woda, 
istnieje 
niebezpieczeństwo 
porażenia prądem.



Jednostka wewnętrzna

*Budowa klimatyzatora podłogowego*

Żaluzje wydmuchu powietrza

Up/down air direction guides
For adjusting the vertical air delivery directions

Wyświetlacz
Panel sterujący

Dolny panel

Wylot powietrza

Osłona wlotu powietrza

Wlot powietrza

Wlot powietrza

Wylot powietrza

Jednostka zewnętrzna
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Panel Sterujący

Wyświetlacz

Klawisz ON/OFF
Naciśnięcie włącza / wyłącza 
klimatyzator.

Klawisz MODE
Zmiana trybu pracy: AUTO, CHŁODZENIE, 
OSUSZANIE, GRZANIE.

Klawisz TEMP  +
Naciśnięcie zwiększa zadaną 
temperaturę o 1C. Maksymalna 
wartość zadanej temperatury to 32C.

Klawisz TEMP -
Naciśnięcie zmniejsza zadaną 
temperaturę o 1C. Minimalna 
wartość zadanej temperatury to 16C.

Klawisz FAN SPEED 
Zmiana prędkości wydmuchiwanego 
powietrza: Niska, Średnia, Wysoka.

Klawisz TIMER
Aktywuje funkcje Timera.

Klawisz SWING
Ziana trybu wachlowania góra/dół.

Klawisz AIR FLOW
Zmiana trybu wachlowania prawo/lewo.
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Specyfikacja:
* Wyświetlacz pokazuje wybrany tryb pracy i zadaną temperaturę.
* Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest niższa lub równa 10C, funkcja osuszania jest niedostępna.
* Klimatyzator jest wyposażony w automatyczną funkcję odszraniania. Wskaźnik trybu grzania mruga gdy klimatyzator 

pracuje w trybie odszraniania.
* Klimatyzator jest wyposażony w dodatkową grzałkę elektryczną, która włącza się automatycznie w zależności od 

temperatury w pomieszczeniu aby uzyskać jak najlepsze efekty ogrzewania.
* Jeśli klimatyzator zostanie włączony zaraz po poprzednim wyłączeniu, zadziała funkcja zwłoki która włączy 

klimatyzator po 3 minutach.

Wskaźnik 
trybu AUTO

Wskaźnik Timera

Wskaźnik trybu 
chłodzenia

Wskaźnik trybu 
osuszania

Key lock indicatorWskaźnik pracy 
wentylatora

Wkaźnik ustawionej 
temperatury oraz kodu 

błędów.

Wskaźnik wolnych 
obrotów wentylatora

Wskaźnik średnich 
obrotów wentylatora

Wskaźnik wysokich 
obrotów wentylatora

Wskaźnik wachlowania

Wyświetlacz LCD
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Wskaźnik 

trybu grzania
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Grzałka elektryczna
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UWAGA:
* Powyższy rysunek służy do objaśnienia symboli wyświetlanych na wyświetlaczu. W praktyce na wyświetlaczu w jednym czasie 

wyświetlają się tylko niektóre wskaźniki.

* W trybie TURBO nie ma możliwości kontrolowania temperatury w pomieszczeniu. Jeśli użytkownik odczuwa, że temperatura 
jest zbyt niska (chłodzenie) lub zbyt wysoka (grzanie) należy wyłączyć funkcję TURBO.

Sterownik bezprzewodowy

Przycisk wachlowania prawo/lewo

Zmiana trybu pracy

Zmiana prędkości nadmuchu

Funkcja TIMER
Służy do ustawienia funkcji TIMER-ON 
oraz TIMER-OFF.

Funkcja TURBO
Działa w trybie chłodzenia i grzania.

TIMER

Wskaźnik blokady klawiatury

Wskaźnik prędkości nadmuchu

Wskaźnik trybu AUTO
Wskaźnik SLEEP

Wskaźnik TURBO

SWING

OFF
ON

FAN SPEED TIMER

HOLD

AIR FLOW

SLEEP

LAMP

MODE

ON/OFF

Przycisk wachlowania góra/dół

Przycisk ON/OFF

Ustawienia temperatury

Przycisk SLEEP

Wskaźnik wachlowania

Temperatura

Wskaźnik trybu CHŁODZENIA
Wskaźnik trybu OSUSZANIA

Wskaźnik trybu GRZANIA
 Wskaźnik trybu WENTYLACJI

TURBO

Przycisk blokowania klawiatury

Po naciśnięciu przycisku na sterowniku bezprzewodowym 
skierowanym w kierunku panelu sterującego klimatyzatora sygnał 
zostaje wysłany. Każdorazowo potwierdzony sygnałem dzwiękowym 
z klimatyzatora.

Procedura sterowania
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Funkcja TIMER

Ustawienie czasu wyłączenia
Po określonym czasie, klimatyzator wyłączy się.

Ustawienie czasu włączenia
Po określonym czasie klimatyzator włączy się.

Uwaga:
Nie wolno ustawiać ręcznie żaluzji kierunkowych wydmuchu powietrza. Może to spowodać trwałe uszkodzenie części 
mechanicznych.

1. Skieruj sterownik bezprzewodowy w kierunku klimatyzatora. Naciśnij przycisk ON/OFF, następnie przyciskiem MODE wybierz 
pożądany tryb pracy: AUTO, CHŁODZENIE, GRZANIE lub WENTYLACJA.

2. Przyskami ustawiania temperatury należy ustawić pożądaną temperaturę w zakresie 16C - 32C.
W trybie AUTO, temperatura jest fabrycznie nastawiona na wartość 25C.

3.  Przyciskiem zmiany prędkości nadmuchu należy ustawić pożądaną moc wydmuchu powietrza.
W trybie osuszania prędkość wydmuchu jest ustawiana automatycznie.

4. Naciśnij przycisk wachlowania aby ustalić pożądany tryb lub kierunek wydmuchu powietrza.
Przycisk SWING służy do sterowania wydmuchem góra/dół.
Przycisk AIR FLOW służy do sterowania wydmuchem prawo/lewo.

Obsługa klimatyzatora

1. Podczas pracy klimatyzatora, nacisnąć przysick TIMER. Włączy się funkcja automatycznego wyłączenia 
TIMER-OFF. 

2. Każdorazowe naciśnięcie przycisku TIMER opóźnia automatyczne wyłączenie klimatyzatora o 1 godzinę. Zakres wyłączenia 
klimatyzatora to 1-24 godziny.

3. Po ustawieniu żądanego czasu wyłączenia, wyświetlana wartość na sterowniku bezprzewodowym będzie się zmniejszać 
o 1h co 1h.

1. Podczas gdy klimatyzator jest wyłączony (w trybie czuwania), nacisnąć przycisk TIMER. Włączy się funkcja automatycznego 
włączenia TIMER-ON.

2.Każdorazowe naciśnięcie przycisku TIMER opóźnia automatyczne włączenie klimatyzatora za 1 godzinę. Zakres włączenia 
klimatyzatora to 1-24 godziny.

3. Po ustawieniu żądanego czasu włączenia, wyświetlana wartość na sterowniku bezprzewodowym będzie się zmniejszać
 1h co 1h.o

Kasowanie funkcjii TIMER
Kiedy wskaźnik funkcji TIMER pokazuje 24, kolejne naciśnięcie przycisku spowoduje wyłączenie fukncji.



7

INSTRUKCJA 
UŻYTKOWNIKA

Klimatyzatory Podłogowe

* Gdy sygnał ze sterownika bezprzewodowego staje się słaby i klimatyzator nie odbiera go prawidłowo lub wskaźniki na 
wyświetlaczu zanikają lub są blade, należy wymienić baterie.

* Należy zwrócić uwagę na polaryzację wkładanych baterii.

* Należy użyć baterii tego samego typu.

* Jeśli sterownik bezprzewodowy nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie w celu uniknięcia 
uszkodzenia przez zalanie elektrolitem.

Wymiana baterii w sterowniku bezprzewodowym

Użyj tej funkcji aby zredukować głośność pracy urządzenia, np. w nocy.
Nacisnąć przycisk SLEEP aby zmniejszyć prędkość wydmuchu w jednostce wewnętrznej.
Kolejne naciśnięcie przycisku SLEEP spowoduje wyłączenie tej funkcji.

* Używaj tej funkcji w nocy. Jeśli funkcja zostanie aktywowana w dzień, zmniejszona będzie moc urządzenia ze względu na 
wysoką temperaturę otoczenia (tryb chłodzenia).

Uwaga:

* Podczas pracy w trybie chłodzenia, temperatura pomieszczenia będzie stopniowo wzrastać o 2C powyżej ustawionej.

* Podczas pracy w trybie grzania, temperatura w pomieszczeniu będzie stopniowo obniżana o 5C poniżej ustawionej.

CLK RST

Funkcja SLEEP
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Przed przystąpieniem do konserwacji upewnij się, że klimatyzator 
jest odłączony od zasilania.

V Po sezonie
1.Odłączyć klimatyzator od napięcia zasilania.
2.Wyczyścić filtr powietrza.

II Czyszczenie filtra
Filtr należy wytrzepać lub odkurzyć za pomocą odkurzacza. Jeśli jest zbyt 
zabrudzony można go umyć letnią wodą z dodatkiem niewielkiej ilości 
detergentu. Przed zamontowaniem filtra w urządzeniu należy go wcześniej 
wysuszyć.
UWAGA:
Nie wystawiać filtra powietrza na bezpośrednie oddziaływanie promieni 
słonecznych lub ognia. Do czysczenia nie używać wody cieplejszej niż 40C. aby 
uniknąć deformacji.

III Czyszczenie klimatyzatora
1.Aby zapewnić bezpieczeństwo, należy odłączyć napięcie zasilania od klimatyzatora.

W przeciwnym wypadku można zostać porażonym prądem elektrycznym.

2.Nie używać wody do przepłukiwania urządzenia.
3.W celu usunięcia kurzu należy użyć suchej ściereczki do kurzy.
4.Nie używać rozpuszczalników, olejów lub innych detergentów.

5.Do czyszczenia używać delikatnych naturalnych detergentów.

IV Przed sezonem
1. Sprawdzić czy wlot i wylot powietrza w jednostkach wewnętrznej 
i zewnętrznej nie są zablokowane.

2.Upewnić się, czy osłony jednostki zewnętrznej są ściągnięte
3. Sprawdzić stan przewodów zasilających. 
4. Sprawdzić drożność układu odpływu skroplin.
5. Upewnić się, że zamontowany jest filtr powietrza w jednostce wewnętrznej. 
W przypadku braku filtru powietrza, wymiennik może się zatkać, co może 
doprowadzić do trwałego uszkodzenia urządzenia.

I Demontaż filtru powietrza

*Konserwacja*

1.Upewnić się, że klimatyzator jest wyłączony.
2.Odkręcić śruby mocujące panel, następnie zdjąć go w kierunku jak na rusunku.

3. Filtr powietrza znajduje się wewnątrz panelu klimatyzatora. W celu wyczyszczenia
filtra należy go wyciągnąć z panelu.

pociągnąć

Panel dolny

Śruby
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*

*Konserwacja*

Diagnoza usterek*

The following phenomena air not faulty operational performances

Czasami powietrze wydmu-
chiwane z klimatyzatora 
nieprzyjemnie pachnie. 
Może być to spowodowane 
rozpylanymi kosmetykami, 
dymem z papierosów i tym 
podobnym.

Gdy powyższe rozwiązania nie pomogą w rozwiązaniu problemu, należy odłączyć klimatyzator od napięcia zasilania i 
skontaktować się z Autoryzowanym Instalatorem lub Punktem Serwisu.

Przed skontaktowaniem się z serwisem:

Objaw Diagnoza

* Czy jest zasilanie?
* czy jest podłączony do zasilania?
* Czy ustawiony jest timer?
* Czy napięcie zasilania nie jest zbyt niskie?
* Czy bezpiecznik jest włączony?

* Czy temperatura jest poprawnie ustawiona?
* Czy wlot/wylot powietrza nie jest zablokowany?
* Czy filtr powietrza jest czysty?
* Czy drzwi i okna są zamknięte?
* Czy są duże źródła ciepła w pomieszczeniu?

Sterownik 
bezprzewodowy nie działa

* Czy sygnał ze sterownika nie jest zakłócany przez mocne słońce?

* Czy jest to związane z odległością lub przeszkodą?
* Sprawdzić czy baterie są rozładowane.

* Gdy wskaźniki na wyświetlaczu są blade, należy wymienić baterie.

Klimatyzator nie pracuje

Słabo chłodzi lub grzeje

Czemu pilot
nie pracuje?

W powietrzu
znajduje się dym
z tytoniu lub inne
brzydkie zapachy 

nieprzyjemny
zapach

pstrykanie

"ZZZ----"

Podczas pracy klimatyza-
tora lub gdy urządzenie jest 
wyłączone mogą wydoby-
wać się z niego dźwięki typu 
"ZZZ".
Spowodowane jest to roz-
prężaniem czynnika chłodni-
czego w układzie.

Podczas pracy urządzenia 
mogą być słyszalne dźwięki 
pstrykania lub trzeszczenia. 
Może to być spowodowane 
przełączaniem przekaźników 
na płycie sterującej lub 
rozszerzaniem lub zwężaniem 
elementów budowy klimaty-
zatora.

W trybie chłodzenia z klimaty-
zatora mogą wydobywać się 
charakterystyczne trzaski. Może 
to być spowodowane powsta-
waniem oblodzenia na wymie-
nniku (np. gdy jest duża 
wilgotność w pomieszczeniu).



KARTA GWARAN CYJNA

Gwarancja jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu

Jednostka Zewnętrzna: MODEL 

NUMER SERYJNY

Jednostka Wewnętrzna: MODEL 1  

NUMER SERYJNY

MODEL 2

NUMER SERYJNY

MODEL 3

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)

Ciśnienie (bar)

Długość instalacji (m)

Pobór prądu (A) Chłodzenie

Ilość dobitego czynnika chłodniczego (g)

Grzanie

Chłodzenie Grzanie

Na zewnątrz W pomieszczeniu





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)
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