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WAŻNA UWAGA:

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed zainstalowaniem i użyciem nowego klimatyzatora. Następnie zachowaj 
instrukcję na przyszłość.
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1. INFORMACJE OGÓLNE

› Zgodnie z polityką firmy dotyczącą ciągłego doskonalenia produktu, wygląd, wymiary, parametry techniczne 
i akcesoria tego urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

› Rzeczywisty produkt może różnić się od ilustracji w niniejszej instrukcji. Niektóre modele urządzeń mają wyświe-
tlacz, a inne nie. Panel wyświetlacza może mieć inny kształt i lokalizację. Jeśli są jakieś różnice, postępuj zgodnie 
z rzeczywistym produktem.

› To urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, 
sensorycznych lub umysłowych lub bez wiedzy i doświadczenia, chyba że są pod nadzorem lub zostały poinstru-
owane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

› Należy uważać, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.

Ten symbol oznacza, że   tego produktu nie wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi 
w krajach UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w wyniku niekon-
trolowanego usuwania odpadów, prosimy o odpowiedzialny recykling, aby promować zrównoważone 
ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby pozbyć się zużytego sprzętu, skorzystaj z odpo-
wiedniego punktu zbiórki odpadów lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. 
Mogą przejąć ten produkt do przyjaznego dla środowiska recyklingu.

1.1 Objaśnienie symboli

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Wskazuje na niebezpieczną sytuację. 
Niezastosowanie się do tego spowoduje śmierć lub poważne obrażenia.

OSTRZEŻENIE
Wskazuje na niebezpieczną sytuację. 
Niezastosowanie się do tego spowoduje śmierć lub poważne obrażenia.

PRZESTROGA
Wskazuje na niebezpieczną sytuację. 
Niezastosowanie się do tego może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia.

UWAGA
Wskazuje ważne informacje. Niezastosowanie się do tego może spowodować uszkodzenie mienia.
Wskazuje zagrożenie należące do kategorii OSTRZEŻENIE lub PRZESTROGA.

1.2 Korzystanie z instrukcji

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed użyciem urządzenia i zachowanie jej na przyszłość.
Używaj klimatyzatora wyłącznie zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji. Jednak te 
wytyczne nie obejmują wszystkich możliwych stanów i sytuacji. Dlatego zaleca się, aby podczas 
instalacji, obsługi i konserwacji postępować zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, podobnie jak 
w przypadku innych domowych urządzeń elektrycznych.
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1.3 Czynnik chłodniczy

Urządzenie jest wypełnione łatwopalnym czynnikiem chłodniczym R32.

Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem urządzenia.

Przeczytaj instrukcję instalacji przed zainstalowaniem urządzenia.

Przeczytaj instrukcję serwisową przed naprawą urządzenia.

› Aby zapewnić funkcjonalność klimatyzatora, w układzie krąży specjalny czynnik chłodniczy. Zastosowanym czynni-
kiem chłodniczym jest fluorek R32, który jest specjalnie czyszczony. Czynnik chłodniczy jest łatwopalny i bezwonny. 
Jeśli przypadkowo wycieknie, w pewnych warunkach może wybuchnąć. Jednak palność czynnika chłodniczego jest 
bardzo niska. Można go zapalić tylko ogniem.

› W porównaniu z konwencjonalnymi czynnikami chłodniczymi R32 jest czynnikiem chłodniczym, który nie zanieczysz-
cza środowiska i nie niszczy warstwy ozonowej. W niewielkim stopniu wpływa na efekt cieplarniany. R32 ma bardzo  
dobre właściwości termodynamiczne. Dzięki temu można osiągnąć naprawdę wysoką efektywność energetyczną, 
a urządzenie wymaga mniejszej ilości czynnika chłodniczego.

 OSTRZEŻENIE

› W celu przyspieszenia procesu rozmrażania lub czyszczenia urządzenia nie należy używać innych środków niż  
zalecane przez producenta. Jeśli wymagana jest naprawa, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym centrum  
serwisowym.

› Wszelkie naprawy wykonywane przez osoby niewykwalifikowane mogą być niebezpieczne.
› Urządzenie należy umieścić w pomieszczeniu, w którym nie ma stałego zagrożenia zapłonem substancji łatwopalnych  

(na przykład otwarty ogień, pracujący palnik gazowy lub grzejnik elektryczny z wężownicami).
› Nie demontować ani nie wrzucać do ognia.
› Urządzenie należy zainstalować, obsługiwać lub przechowywać w pomieszczeniu o powierzchni większej niż X m2  

(w przypadku obszaru o rozmiarze X patrz tabela „a” w sekcji „Bezpieczne obchodzenie się z łatwopalnym czyn-
nikiem chłodniczym”).

› Urządzenie jest wypełnione łatwopalnym czynnikiem chłodniczym R32. Podczas naprawy postępuj dokładnie według  
instrukcji producenta.

› Należy pamiętać, że czynnik chłodniczy jest bezwonny.
› Przeczytaj profesjonalne instrukcje.

    



ricomenergy.pl5

RICOM AIR INSTRUKCJA OBSŁUGI

2. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

 OSTRZEŻENIE

2.1 Obsługa i konserwacja

› To urządzenie jest również przeznaczone do użytku przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych  
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że znajdują  
się pod nadzorem lub zostały poinstruowane, jak bezpiecznie użytkować urządzenie i są świadome potencjalnego  
ryzyka.

› Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
› Dzieci nie mogą czyścić i konserwować urządzenia bez nadzoru.
› Do podłączenia klimatyzatora nie należy używać przedłużacza ani rozgałęźnika z wieloma gniazdami. W prze-

ciwnym razie może dojść do pożaru.
› Przed czyszczeniem odłącz klimatyzator od zasilania. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
› Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela ser-

wiswego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
› Nie myć klimatyzatora wodą, w przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem.
› Nie rozpylać wody na jednostkę wewnętrzną. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować porażenie  

prądem lub uszkodzenie sprzętu.
› Po wyjęciu filtra nie dotykaj żeberek wymiennika ciepła, aby uniknąć skaleczenia ostrymi krawędziami.
› Nie używaj ognia ani suszarki do włosów do suszenia filtra, w przeciwnym razie filtr może ulec deformacji lub może  

dojść do pożaru.
› Konserwacja musi być wykonywana przez odpowiednio wykwalifikowany personel. W przeciwnym razie może  

dojść do obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
› Nie naprawiaj klimatyzatora samodzielnie. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować porażenie  

prądem lub uszkodzenie sprzętu. Jeśli chcesz naprawić klimatyzator, skontaktuj się ze sprzedawcą.
› Nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów do otworów wlotowych lub wylotowych powietrza. W przeciwnym  

razie może dojść do obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu.
› Nie blokuj dopływu ani wylotu powietrza. W przeciwnym razie urządzenie może działać nieprawidłowo.
› Nie zalewaj pilota wodą, w przeciwnym razie pilot może ulec uszkodzeniu.
› Jeśli wystąpią poniższe warunki, natychmiast wyłącz klimatyzator i odłącz go od zasilania. Następnie poproś 

sprzedawcę lub autoryzowane centrum serwisowe o naprawę.

 – Przewód zasilający przegrzewa się lub jest uszkodzony.
 – Nietypowy hałas podczas pracy.
 – Wyłącznik często się wyzwala.
 – Klimatyzator pachnie, jakby coś się paliło.
 – Z jednostki wewnętrznej wycieka czynnik chłodniczy.

› Jeśli klimatyzator działa w nienormalnych warunkach, może to spowodować awarię, porażenie prądem lub pożar.
› Włączając lub wyłączając urządzenie za pomocą wyłącznika awaryjnego, należy nacisnąć przełącznik za pomocą  

przedmiotu nieprzewodzącego elektryczności. Nie używaj metalowych przedmiotów.
› Nie stawaj na górnym panelu jednostki zewnętrznej ani nie kładź na niej ciężkich przedmiotów. Może to spowodo-

wać uszkodzenie urządzenia lub zranienie ludzi.
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2.2 Instalacja

› Instalacja musi być wykonana przez odpowiednio wykwalifikowany personel. W przeciwnym razie może dojść do  
obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu.

› Podczas instalacji urządzenia należy przestrzegać norm i przepisów bezpieczeństwa elektrycznego.
› Zastosuj oddzielny obwód zasilania i wyłącznik automatyczny o wymaganych parametrach zgodnie z odpowiednimi  

przepisami bezpieczeństwa.
› Zainstaluj wyłącznik automatyczny. W przeciwnym razie urządzenie może ulec uszkodzeniu.
› W przypadku stałego podłączenia do rozdzielni elektrycznej należy użyć wyłącznika do wyłączenia urządzenia,  

który rozłącza wszystkie bieguny i którego styki mają min. 3 mm.
› Wybierając wyłącznik, należy kierować się odpowiednimi parametrami urządzenia. Wyłącznik powinien chronić  

przed nadmiernym prądem (zwarciem) i przeciążeniem.
› Klimatyzator musi być odpowiednio uziemiony. Niewłaściwe uziemienie może spowodować porażenie prądem.
› Nie używaj nieodpowiedniego przewodu zasilającego.
› Sprawdź, czy zasilacz spełnia wymagania klimatyzatora. Niestabilne zasilanie lub nieprawidłowe okablowanie  

mogą spowodować awarię. Przed użyciem klimatyzatora należy zainstalować odpowiednie przewody zasilające.
› Podłącz prawidłowo przewody fazowe, neutralne i uziemiające do gniazda elektrycznego.
› Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy sprzęcie elektrycznym odłącz zasilanie.
› Nie podłączaj zasilania przed zakończeniem instalacji.
› Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwi-

sowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
› Temperatura w układzie chłodzenia może być wysoka. Poprowadź kabel przyłączeniowy w wystarczającej odle-

głości od rur czynnika chłodniczego.
› Urządzenie należy zainstalować zgodnie z krajowymi normami i przepisami.
› Instalacja może być wykonywana wyłącznie przez upoważniony personel zgodnie z obowiązującymi normami 

i przepisami.
› Klimatyzator jest urządzeniem elektrycznym klasy I. Musi być prawidłowo uziemiony zgodnie z obowiązującymi  

normami. Uziemienie musi być wykonane przez wykwalifikowanego specjalistę. Upewnij się, że funkcja uziemienia  
jest stale sprawdzana, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.

› Żółtozielony przewód w klimatyzatorze to przewód uziemiający, którego nie wolno używać do innych celów.
› Rezystancja uziemienia musi być zgodna z obowiązującymi normami bezpieczeństwa elektrycznego.
› Urządzenie należy umieścić tak, aby jego wtyczka elektryczna była łatwo dostępna.
› Wszystkie przewody jednostki wewnętrznej i zewnętrznej muszą być podłączone przez profesjonalistę.
› Jeśli długość przewodu zasilającego jest niewystarczająca, poproś dostawcę o nowy, wystarczająco długi przewód.  

Niedozwolone są kable połączeniowe.
› Jeśli klimatyzator jest podłączony za pomocą wtyczki, wtyczka powinna być łatwo dostępna po instalacji.
› W przypadku klimatyzatorów bez wtyczki w obwodzie należy podłączyć wyłącznik automatyczny.
› Jeśli zachodzi potrzeba przeniesienia klimatyzatora w inne miejsce, prace te może wykonać tylko odpowiednio  

wykwalifikowana osoba. W przeciwnym razie może dojść do obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu.
› Wybierz miejsce poza zasięgiem dzieci, z dala od zwierząt i roślin. Jeśli jest to konieczne ze względów bezpieczeń-

stwa, umieść ogrodzenie wokół urządzenia.
› Jednostkę wewnętrzną należy zamontować blisko ściany.
› Instrukcje montażu i użytkowania produktu dostarcza producent.
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3. INSTRUKCJA OBSŁUGI

 

Jeśli poczujesz zapach spalenizny lub 
dym, natychmiast wyłącz zasilanie 
i skontaktuj się z centrum serwisowym.

Przed czyszczeniem wyłącz i odłącz 
urządzenie.

Zasilaj urządzenie z oddzielnego 
obwodu zasilania.

Upewnij się, że stojak jest wystarcza-
jąco mocny i stabilny.

W przeciwnym razie może dojść do 
porażenia prądem lub pożaru.

Jeśli stojak jest uszkodzony, urzą-
dzenie może spaść i spowodować 
obrażenia.

Wyłącz!

Gromadzący się kurz może się 
przegrzać lub zapalić.

To mogłoby być niebezpieczne.

W przeciwnym razie kabel może się 
przegrzać i spowodować pożar.

Do zasilania należy użyć 
oddzielnego obwodu zasilania 
z wyłącznikiem automatycznym 
odpowiedniej wielkości. Urządzenie 
włącza się i wyłącza automatycznie 
zgodnie z ustawionym trybem. Nie 
włączaj i nie wyłączaj urządzenia
w zbyt krótkich odstępach czasu. 
Może to zakłócać prawidłowe 
działanie urządzenia.

Napięcie znamionowe wynosi 
220–240 V, 50 Hz. Gdy napięcie jest 
zbyt niskie, sprężarka zaczyna silnie 
wibrować, co może uszkodzić układ 
chłodniczy. Zbyt wysokie napięcie 
może spowodować uszkodzenie 
elementów elektrycznych.

Odłącz urządzenie, jeżeli nie będziesz 
go używać przez dłuższy czas.

Nie stawaj na jednostce zewnętrznej 
i nie kładź na niej niczego.

Chroń przewody zasilające i sterujące 
przed uszkodzeniem. Jeśli kable 
są uszkodzone, ich wymianę zleć 
odpowiednio wykwalifikowanym 
technikom.

Nie obciążaj przewodu zasilającego 
i chroń go przed uszkodzeniem. 
Używaj tylko określonego typu kabla.

Uziemienie: sprzęt musi być 
odpowiednio uziemiony; kabel 
uziemiający należy podłączyć do 
punktu uziemienia budynku.

Nieprawidłowa naprawa może spowo-
dować porażenie prądem lub pożar. 
Skontaktuj się z centrum serwisowym.

Nie próbuj samodzielnie naprawiać 
urządzenia.

W przeciwnym razie może dojść do 
uszkodzenia urządzenia, porażenia 
prądem elektrycznym lub pożaru.

Niezastosowanie się do tego zale-
cenia może spowodować porażenie 
prądem lub uszkodzenie sprzętu.
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4. NAZWY CZĘŚCI

4.2 EN-MVO18, EN-MVO21

 OSTRZEŻENIE

› Odłącz zasilanie przed czyszczeniem klimatyzatora. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
› W przypadku zamoczenia klimatyzatora istnieje ryzyko porażenia prądem. Nigdy nie myj urządzenia wodą.
› Lotne płyny, takie jak rozcieńczalnik lub benzyna, niszczą wygląd klimatyzatora (do czyszczenia obudowy urzą-

dzenia używaj tylko miękkiej, suchej, lekko wilgotnej szmatki).
› Tego produktu nie wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi. Produkt należy przekazać do od-

powiedniego punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
› Temperatura w obwodzie chłodzenia może być wysoka. Poprowadź kabel przyłączeniowy w wystarczającej od-

ległości od rur czynnika chłodniczego.

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

1. Kratka wylotu powietrza
2. Zawór

Uwaga:

przedstawione ilustracje służą wyłącznie do celów ilustracyjnych 
i mogą nie odpowiadać zakupionemu urządzeniu.

4.3 EN-MVO24, EN-MVO28

 OSTRZEŻENIE

› Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwi-
sowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

› Odłącz zasilanie przed czyszczeniem klimatyzatora. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
› W przypadku zamoczenia klimatyzatora istnieje ryzyko porażenia prądem. Nigdy nie myj urządzenia wodą.
› Lotne płyny, takie jak rozcieńczalnik lub benzyna, niszczą wygląd klimatyzatora (do czyszczenia obudowy urzą-

dzenia używaj tylko miękkiej, suchej, lekko wilgotnej szmatki).
› Tego produktu nie wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi. Produkt należy przekazać do od-

powiedniego punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
› Temperatura w obwodzie chłodzenia może być wysoka. Poprowadź kabel przyłączeniowy w wystarczającej od-

ległości od rur czynnika chłodniczego.

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

1. Kratka wylotu powietrza
2. Zawór

Uwaga:

przedstawione ilustracje służą wyłącznie do celów ilustracyjnych 
i mogą nie odpowiadać zakupionemu urządzeniu.
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5. SPECYFIKACJA

5.1 Zasilanie i wymiary

MODEL EN-MVO18 EN-MVO21 EN-MVO24 EN-MVO28

Parametry elektryczne

Zasilacz 220–240 V~, 50 Hz 220–240 V~, 50 Hz 220–240 V~, 50 Hz 220–240 V~, 50 Hz

Bezpiecznik lub wyłącznik automatyczny 13 A 16 A 16 A 20 A

Minimalny przekrój przewodu 1,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 4 mm

Wymiary

Szerokość 899 mm 955 mm 980 mm 980 mm

Grubość 378 mm 396 mm 427 mm 427 mm

Wysokość 596 mm 700 mm 790 mm 790 mm

5.2 Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej

W przypadku niektórych modeli:

Wewnątrz DB/WB (°C) Na zewnątrz DB/WB (°C)

Maksymalne chłodzenie 32/23 43/26

Maksymalne grzanie 27/– 24/18

› Zakres temperatury roboczej (temperatura zewnętrzna) dla urządzeń wyposażonych tylko w funkcję chłodzenia  
 wynosi od -15 do 43 °C, a dla urządzeń wyposażonych w pompę ciepła od -20 do 43 °C.

6. POSTĘPOWANIE

› Po rozpakowaniu sprawdź, czy zawartość jest nienaruszona i kompletna.
› Jednostka zewnętrzna musi zawsze znajdować się w pozycji pionowej.
› Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowany personel
› przy użyciu środków dostosowanych do masy urządzenia.

7. KONSERWACJA

› Używaj narzędzi i sprzętu odpowiedniego
 dla czynnika chłodniczego R32.
› Nie używaj innego czynnika chłodniczego niż R32.
› Nie używaj olejów mineralnych do czyszczenia urządzenia.
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8. BEZPIECZNE POSTĘPOWANIE Z ŁATWOPALNYM CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM

8.1 Wymagania dotyczące kwalifikacji personelu zajmującego się montażem i konserwacją

› Cały personel zajmujący się systemami klimatyzacji powinien posiadać ważny certyfikat wydany przez uprawnio-
ną organizację oraz kwalifikacje do pracy z systemami chłodniczymi uznane w tej dziedzinie. Jeśli konserwacja 
lub naprawa jest wymagana przez innych techników, powinni być oni nadzorowani przez osobę uprawnioną do 
stosowania łatwopalnego czynnika chłodniczego.

› Urządzenie może być naprawiane tylko zgodnie z procedurą zalecaną przez producenta urządzenia.

8.2 Uwagi dotyczące instalacji

› Klimatyzatora nie wolno używać w pomieszczeniu, w którym płonie ogień (np. rozpalony kominek, palnik gazowy, 
ogrzewanie elektryczne z wężownicami).

› Zabrania się wiercenia otworów w przewodzie czynnika chłodniczego ani wrzucania go do ognia.
› Klimatyzator może być zainstalowany tylko w pomieszczeniu o powierzchni większej niż minimalna. Minimalna 

powierzchnia pomieszczenia jest podana na tabliczce znamionowej lub w poniższej tabeli.
› Po instalacji należy przeprowadzić test, aby sprawdzić, czy czynnik chłodniczy nie wycieka z urządzenia.

Tabela a: minimalna powierzchnia pomieszczenia (m2)

Ilość czynnika
chłodniczego (kg) 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5

Montaż na podłodze / 53,6 16,8 19,3 22 24,8 27,8 31 34,3 37,8 41,5 45,4 49,4 53,6

Montaż przy oknie / 5,2 6,1 7 7,9 8,9 10 11,2 12,4 13,6 15 16,3 17,8 19,3

Montaż na ścianie / 1,6 1,9 2,1 2,4 2,8 3,1 3,4 3,8 4,2 4,6 5 5,5 6

Montaż na suficie / 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3 2,6 2,8 3,1 3,4 3,7 4

8.3 Instrukcje konserwacji

› Sprawdź, czy obszar konserwacji i powierzchnia podłogi w pomieszczeniu spełniają wymagania
 podane na tabliczce znamionowej.
› Urządzenie można użytkować tylko w pomieszczeniach, które spełniają wymagania
 podane na tabliczce znamionowej.
› Podczas pracy należy zapewnić stałą wentylację. Sprawdź, czy w obszarze konserwacji
 nie ma otwartego ognia lub potencjalnych źródeł zapłonu.
› W obszarze konserwacji nie może być otwartego ognia i należy umieścić znak ostrzegawczy „zakaz palenia”.
› Sprawdź, czy oznaczenia na urządzeniu są w dobrym stanie.
› Wymień słabo widoczne lub uszkodzone znaki ostrzegawcze.
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