
 

Klimatyzator przenośny 
CYBERNETON 

Instrukcja obsługi 

 
Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję. 

Aby uniknąć uszkodzeń po przeniesieniu urządzenia, należy je ustawić  
we właściwiej pozycji na minimum dwie godziny przed użyciem. 

 
 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA 

 

Należy uważnie zapoznać się z "Środki ostrożności dotyczące użytkowania" przed użyciem maszyny. 

Należy przestrzegać ostrzeżeń i informacji zamieszczonych w punkcie "Środki ostrożności dotyczące użytkowania", 
aby korzystać z urządzenia w bezpieczny sposób. 

 
 
 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA 

 

 W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia, wyłącz je, wyciągnij 
wtyczkę z gniazdka i skontaktuj się ze sprzedawcą. 
(Niewłaściwe użytkowanie może skutkować awarią urządzenia, porażeniem elektrycznym, pożarem, itp.) 

 

 Nigdy nie wyłączaj maszyny poprzez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka. 

 

 Nie rozmontowuj urządzenia, ani nie wykonuj jego napraw samodzielnie. 

 
 Aby uniknąć porażenia prądem, miej zawsze suche ręce podczas podłączania i odłączania wtyczki. 

 

 Właściwy prąd dla urządzenia to AC 220-240V. 



 
 

 Oczyść bolce wtyczki z kurzu i włóż wtyczkę do gniazdka. 
 

 Aby uniknąć wypadków spowodowanych pożarem lub wybuchem, nie spryskuj urządzenia wodą i nie 
umieszczaj w urządzeniu łatwopalnych lub chemicznych substancji. 
 

 Nie stawiaj urządzenia w pobliżu urządzeń grzewczych, ponieważ może to spowodować rozpuszczenie lub 
zapalenie się części kompozytowych. 

 
 Nie podłączaj tego urządzenia do gniazdka o napięciu elektrycznym poniżej wskazanego dla tego 

urządzenia. 
 

 Kabel zasilania nie może być zniszczony ani zmodyfikowany. Nie umieszczaj żadnych gorących lub ciężkich 
przedmiotów na kablu.  Nie wyciągaj go z gniazdka, ani nie zwijaj go, kiedy urządzenie pracuje. 
 

 Nie ściskaj kabla drzwiami, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenia. 
 

 Nigdy nie wkładaj prętów ani innych przedmiotów w otwory maszyny. W urządzeniu znajduje się wiatrak 
obracający się z bardzo dużą szybkością; kontakt z ruszającym się wiatrakiem spowoduje poważne urazy. 

 

 Usuń wodę, która zbierze się w zbiorniku. 
(Przypadkowe spożycie tej wody lub zastosowanie jej w innym celu może spowodować chorobę/lub 
nieprzewidziane wypadki.) 
 

 Ryzyko porażenia prądem. Odłącz od zasilania przed konserwacją lub naprawą części 
ruchomych. Nie włączać maszyny, kiedy zdjęta jest tylna obudowa. Gorące części. Nie włączać 
maszyny, kiedy zdjęta jest tylna obudowa. 
Ryzyko porażenia prądem-wyłączenie za pomocą wyłącznika nie powoduje utraty energii we 
wszystkich częściach. 
 

 Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci, osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, 
sensorycznych, lub umysłowych, ani osoby bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba że nad ich 
bezpieczeństwem czuwa osoba za nie odpowiedzialna i wykwalifikowana.  

 

Prawidłowa utylizacja produktu 

Poniższe oznaczenie informuje o tym, że na terenie UE urządzenie nie może być wynoszone do tego samego miejsca, gdzie 

wynoszone są inne domowe odpady. Należy poddać produkt recyklingowi, aby zmniejszyć możliwe szkodliwe działanie  

na środowisko lub ludzkie zdrowie,  oraz w celu zastosowania zrównoważonego ponownego użycia surowców materialnych.  

Aby zwrócić używaną maszynę, prosimy skorzystać z systemu zwrotów i odbiorów sprzętów lub skontaktować się  

ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Urządzenie zostanie odebrane i poddane bezpiecznemu dla środowiska 

recyklingowi. 

a. Urządzenie należy zamontować zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi dostarczania energii elektrycznej 

b.   Jeśli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela lub osobę  

o odpowiednich kwalifikacjach, w celu uniknięcia zagrożenia. 

c. Urządzenie to może być używane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych 

lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinstruowane o 

użytkowaniu urządzenia w sposób bezpieczny oraz jeśli rozumieją związane z tym zagrożenia. 
d. Zakaz używania produktu do zabawy przez dzieci.  
e.  Dzieci nie mogą czyścić urządzenia ani wykonywać działań konserwacyjnych bez nadzoru. 

 
 

PRZESTROGI 

 

 Urządzenie musi stać na równej i stabilnej powierzchni. 
 Nie używaj maszyny ani rury wylotowej, jeśli temperatura otoczenia jest niższa niż 5°C. 
 Narażenie na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub deszczu może spowodować przegrzanie, 

porażenie prądem i pożar. 
 Nie stawiaj na urządzeniu zbiorników z wodą (jeśli woda wyleje się na urządzenie, wniknie do wewnątrz i 

spowoduje uszkodzenie izolacji). 

 Nie używaj maszyny w miejscu wystawionym na działanie substancji chemicznych. 
 Nie używaj maszyny w miejscu, w którym może dojść do wycieku oleju lub gazów łatwopalnych. 



 
 Dopilnuj, że urządzenia grzewcze nie są wystawione na wiatr z tego urządzenia. 
 Nie siadaj ani nie stawaj na urządzeniu. 
 Dla bezpieczeństwa odłącz przewód zasilania od prądu, jeśli nie używasz urządzenia przed dłuższy czas. 
 Wyciągając kabel z gniazdka, trzymaj zawsze za jego końcówkę. 
 Jeśli używasz tej maszyny w szafie, zabezpiecz dostęp do szafy przed dziećmi. 
 Nie rozmontowuj, gdy zbiornik na wodę jest pełny. 
 Aby nie uszkodzić kabla zasilającego, nie ciągnij za niego w celu przesunięcia urządzenia, ponieważ może to 

spowodować wyrwanie kabla z maszyny. 
 Nie blokuj wlotów i wylotów powietrza urządzenia. Nie przykrywaj urządzenia wypranymi ubraniami. 
 Przed użytkowaniem maszyny w sposób ciągły przez dłuższy czas, zaleca się okresowe kontrole,  

ze szczególnym uwzględnieniem filtrów i innych podobnych części. 
 Przed czyszczeniem lub innymi rutynowymi czynnościami konserwacyjnymi wyłącz urządzenie i odłącz  

od zasilania. 
 Nigdy nie spryskuj ani nie polewaj maszyny wodą podczas sprzątania, gdyż może to spowodować porażenie 

prądem. 
 Przed przeniesieniem maszyny w inne miejsce wyłącz ją, a w trakcie przenoszenia trzymaj ją mocno, aby się 

nie przewróciła. 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

Trademark:  CYBERNETON 

Moc chłodnicza:  2650W 

Moc grzewcza:  2600W 

Zasilanie:  220V-240V / 50Hz 

Moc wejściowa chłodzenia:  1000W / 4.6A (35/24°C) 

Moc wejściowa grzania:  980W / 4.4A (20/15°C) 

Ciśnienie po stronie tłocznej:  3.8 MPa 

Ciśnienie po stronie ssącej:  0.8 MPa 

Głośność:  ≤ 54 dB(A) 

Czynnik chłodniczy:  R410A/500g 

Zabezpieczenie elektryczne:  Klasa I 

Model: TWT-PH09A 

Waga netto:  26 kg 

 
Odpady elektryczne nie mogą być wynoszone do tego samego miejsca, gdzie wynoszone są inne domowe odpady. Prosimy oddać do rec yklingu, 

jeśli istnieje taka możliwość. Skonsultuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą w celu zasięgnięcia porady dotyczącej recyklingu.  

OPIS CZĘŚCI 
 

 

 

 

1 – Panel wyświetlacza 

2 – Wylot powietrza 

3 – Kółka 

4 – Filtry powietrza 

5 – Rura wylotowa 

6 – Płytka chłodnicza 

7 – Spływ  

 

 

 



 

 

INSTALACJA I UŻYTKOWANIE 

 
Należy zachować 20 cm wolnej przestrzeni od strony emitującej nawiew. 

Rozpakuj urządzenie i odstaw na 2 godziny przed pierwszym użyciem.  

Rozpakuj wszystkie części wymienione poniżej. 

Akcesoria: 

1. Uszczelka okienna (1 zestaw) 

2. Złącze do kanału wylotowego (2x) 

3. Kanał wylotowy (1x) 

4. Pilot (1x) 

5. Rura wylotowa (1x) 

6. Instrukcja obsługi 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

A. Przymocuj dwa złącza do kanału wylotowego 

(jak pokazano na rysunku obok). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

B. Przymocuj dyszę do tylnej części zmontowanego klimatyzatora. 

 

 
 

C. Uchwyt montażowy jest odpowiedni dla większości okien poziomych lub pionowych, jednak w razie potrzeby 

możesz wykonać niezbędnych adaptacji.  

 

1. Otwórz okno lub drzwi balkonowe, dostosuj długość 

uchwytów montażowych do swojego okna. 

 

2. Rama okienna między oknami. Zamknij okno i dopasuj 

uchwyt. 

 

3. Złącze rury wylotowej przymocowany do okna może zostać   

bezpośrednio przypięty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PANEL KONTROLNY 

Opis przycisków: 

 

 Wciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. 

 

 
Wciśnij ten przycisk, aby wybrać tryb pracy, ogrzewania, wentylacji, 
chłodzenia i automatyczny. 

 

 
Przycisk obniżania wartości; wciśnij go, aby obniżyć ustawienia 
temperatury lub skrócić typowy czas działania. 

 

 

Przycisk zwiększania wartości; wciśnij go, aby zwiększyć ustawienia 
temperatury lub wydłużyć typowy czas działania; przytrzymaj 
przycisk przez 5 sekund, aby sprawdzić aktualną temperaturę. 

 

 

Wciśnij ten przycisk, aby ustawić prędkość 
nawiewu, wybierz dużą lub niską prędkość. 

 

 

Wciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. Można 
użyć tego przycisku do wyłączenia timera w trybie startowym lub 
włączenia, gdy urządzenie jest wyłączone. 

 

 
 Wciśnij ten przycisk, gdy urządzenie jest włączone, aby uruchomić                                             
tryb usuwania wilgoci. 

 

 
Wciśnij ten przycisk, aby poruszyć żaluzjami w górę i w dół w celu 
poruszenia powietrza. 

 

Wskazówka: Sprężarka została wyposażona w funkcję 3-minutowej ochrony. 

 

(HEAT) OGRZEWANIE: 

1. Gdy urządzenie jest włączone, wciśnij przycisk wyboru trybu, aby ustawić tryb ogrzewania; zaświeci się 

odpowiedni wskaźnik. 

2. Wciśnij przycisk obniżania lub zwiększania wartości, aby ustawić pożądaną temperaturę. Zakres temperatur 

to od 15°C do 15°C. Wyświetlacz cyfrowy pokazuje bieżące ustawienie temperatury. 

3. Wciśnij przycisk regulacji prędkości nawiewu, aby wybrać dużą lub małą prędkość. (Kiedy temperatura 

wylotowa jest zbyt niska, tryb dużej prędkości nawiewu nie działa). 

 

 

 



 

 

FAN (WIATRAK): 

1. Gdy urządzenie jest włączone, wciśnij przycisk wyboru trybu, aby ustawić tryb wentylacji; zaświeci się 

odpowiedni wskaźnik. 

2. W trybie wentylacji działa dolna dmuchawa a sprężarka nie pracuje. 

3. Wciśnij przycisk regulacji prędkości nawiewu, aby wybrać dużą lub małą prędkość. 

 

COOL (CHŁODZENIE): 

1. Gdy urządzenie jest włączone, wciśnij przycisk wyboru trybu, aby ustawić tryb chłodzenia; zaświeci się 

odpowiedni wskaźnik. 

2. Wciśnij przycisk obniżania lub zwiększania wartości, aby ustawić pożądaną temperaturę. Zakres temperatur 

to od 15°C do 15°C. Wyświetlacz cyfrowy pokazuje bieżące ustawienie temperatury. 

3. Wciśnij przycisk regulacji prędkości nawiewu, aby wybrać dużą lub małą prędkość. 

 

Wskazówka: Podczas użytkowania postaraj się, by rura wylotowa była jak najmniej wydłużona oraz chroń ją przed 

promieniami słońca. Wówczas efekt chłodzenia jest lepszy. 

 

AUTO: 

1. Kiedy uruchomisz urządzenie po raz pierwszy, tryb auto włączy się automatycznie. 

 

2. Aby przejść z innego trybu do trybu auto lub po wyłączeniu się tego trybu po 30 minutach, wejdź w tryb auto 

zgodnie z metodą automatycznego wyboru temperatury. 

 

- Kiedy temperatura pomieszczenia wynosi≥24°C (75F) włączy się tryb chłodzenia ustawi o ustawieniu 

22°C(72F)<Kiedy temperatura pomieszczenia wynosi< 24°C(75F) włączy się tryb wentylacji. 

 

- Kiedy temperatura pomieszczenia wynosi ≤ 22 °C (72F) włączy się tryb ogrzewania. 

 

3. Kiedy urządzenie znajdzie się w trybie automatycznym, po wyborze trybu pracy, zmieni się temperatura 

pomieszczenia, ale tryb auto nie ulegnie zmianie i wcześniejsze ustawienie utrzyma się. 

 

SWING (PORUSZANIE ŻALUZJI): 

1. W stanie gotowości, włącz przycisk Swing, zapali się odnośni wskaźnik a urządzenie przejdzie w tryb 

automatycznego poruszania żaluzji. 

2. Po ponownym wciśnięciu przycisku Swing, światełko wskaźnika zgaśnie, żaluzja przestanie się poruszać. 

 

DEHUMIDIF (OSUSZANIE): 

1. Gdy urządzenie jest włączone, wciśnij przycisk usuwania wilgoci, aby wejść w tryb osuszania; zaświeci się 

odpowiedni wskaźnik. 

2. W trybie osuszania wiatrak porusza się z małą prędkością i nie można zmienić ustawienia temperatury. 

3. Nie włączaj trybu usuwania wilgoci, jeśli temperatura otoczenia wynosi 15°C. 

 

Włącznik czasowy: 

1. Kiedy urządzenie jest wyłączone, a chcemy ustawić automatyczne włączenie, należy wcisnąć przycisk Timer; 

zaświeci się odpowiedni wskaźnik.  

Ustaw czas, wciskając przyciski obniżania i zwiększania wartości; każde wciśnięcie przycisku zmienia 

ustawienie o jedną godzinę. Brak opcji 3sekundowego automatycznego potwierdzenia. Po włączeniu 

włącznika czasowego wciśnij ponownie przycisk timer, wyświetli on czas pozostały do włączenia. 

2. Kiedy urządzenie jest włączone, a chcemy ustawić automatyczne wyłączenie, należy wcisnąć przycisk Timer; 

zaświeci się odpowiedni wskaźnik. Ustaw czas, wciskając przyciski obniżania i zwiększania wartości; każde 

wciśnięcie przycisku zmienia ustawienie o jedną godzinę. Brak opcji 3sekundowego automatycznego 

potwierdzenia. Po włączeniu włącznika czasowego wciśnij ponownie przycisk timer, wyświetli on czas 

pozostały do włączenia. 

 



 

 

Alarm przepełnienia zbiornika z wodą: 

Kiedy urządzenie jest włączone lub w trybie chłodzenia (również w trybie auto) lub usuwania wilgoci a poziom wody 

osiągnie lub przekroczy bezpieczny poziom, włączy się alarm dźwiękowy (zadzwoni 6 razy z rzędu z 1 sekundowymi 

przerwami), przejdzie w tryb E4 poziom ochrony na wypadek przekroczenia poziomu wody. 

 

Jeśli wówczas poziom wody zostanie zmniejszony do bezpiecznego poziomu, urządzenie wyjdzie z ochronnego  

trybu E4. 

 

Kiedy urządzenie wejdzie w ochronny tryb E4, na wyświetlaczu LED wyświetli się adekwatna informacja i 6 razy  

z rzędu zostanie nadany dźwiękowy sygnał alarmowy. 

 

Opróżnianie zbiornika: 

Kiedy na wyświetlaczu pojawi się kod „E4”i 6-krotnie rozlegnie się sygnał alarmowy, urządzenie, chłodnica i sprężarka 

wyłączą się. Aby było możliwe ponowne włączenie maszyny, należy wykonać następujące kroki ręcznego opróżniania 

zbiornika: 

1. Kiedy zbiornik jest pełny, wyłącz maszynę; nie poruszaj nią, aby nie wylać na nią zawartości zbiornika. 

2. Wyciągnij zatyczkę i opróżnij zbiornik. 

3. Kiedy zbiornik będzie pusty, włóż zatyczkę na miejsce. 

 

 

FUNKCJE PILOTA 

Wszystkie funkcje mogą zostać ustawione za pomocą pilota. Przed użyciem należy włożyć do pilota baterie CR2025. 

 

 

 

 

    GRZANIE     CHŁODZENIE 
Wskazówka: Jeśli nie będziesz używać pilota przez dłuższy czas,  

sugerujemy wyjąć baterie. 

 

 

 

 

 

AUTO: 

AUTO: 



 
 

 

POWER (WŁĄCZ/WYŁĄCZ) 

 

AUTO (TRYB AUTOMATYCZNY) 

 

CHŁODZENIE 

 

WIATRAK 

 

GRZANIE 

 

BLOKADA 

BEZPIECZEŃSTWA 

 

OSUSZANIE 

 

SWING (STEROWANIE ŻALUZJAMI) 

 

TIMER (USTAWIENIA CZASU) 

 

PRĘDKOŚĆ 

 

+ 

 

- 

 

 

PRZEDNI WYŚWIETLACZ 
 

 

W trybie automatycznym: 

po prawej stronie wyświetlacza widnieje napis AUTO  

 

W trybie ogrzewania: 

po prawej stronie wyświetlacza widnieje napis           HEAT 

 

W trybie chłodzenia: 

po prawej stronie wyświetlacza widnieje napis          COOL 

 

W trybie wentylacji: 

   po prawej stronie wyświetlacza widnieje napis        FAN 

 

   W trybie osuszania powietrza: 

   po prawej stronie wyświetlacza widnieje napis         DEHUMIDIF 

 

 

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE 

Co dwa tygodnie wyczyść filtr. 

• Wyłącz urządzenie (OFF) i wyciągnij wtyczkę z gniazdka. 
• Chwyć ramkę za uchwyt w obręczy i pociągnij w celu zdjęcia z urządzenia. 
• Wyczyść odkurzaczem z końcówką szczotką. 

 

AUTO: 



 

 

Przechowywanie: 

1. Usuń wodę ze spływu. 

2. Zakryj klimatyzator folią lub włóż do oryginalnego kartonu. 

 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

Przed wezwaniem serwisu sprawdź, czy problem nie znajduje się poniższej tabeli: 

Problem Możliwe przyczyny Sposób naprawy 

Urządzenie nie działa lub działa 
tylko tryb wentylacji. 

Czy urządzenie jest podłączone do 
zasilania? 

Zachowując środki ostrożności, 
upewnij się, że wtyczka jest 
podłączona do gniazdka. 

Czy jest prawidłowy przepływ prądu 
w pomieszczeniu? 

Sprawdź przepływ prądu. 

Czy zbiornik na wodę jest 
przepełniony i pali się odpowiednia 
lampka? 

Opróżnij pojemnik. 

Czy jest ustawiony timer? Zmień ustawienia timera. 

Chłodzenie jest niewydajne. 

Czy wloty i wyloty powietrza są 
zablokowane? 

Usuń blokady. 

Czy w pomieszczeniu są inne 
urządzenia grzewcze? 

Usuń źródła ciepła. 

Czy filtr jest zabrudzony? Wyczyść filtr. 

Czy ustawienie temperatury jest 
prawidłowe? 

Zmień ustawienia temperatury. 

Czy prędkość nawiewu jest 
odpowiednio duża? 

Zmień prędkość nawiewu. 

Urządzenie hałasuje lub wibruje. 
Czy urządzenie stoi na nierównej 
powierzchni? 

Umieść urządzenie na równej 
powierzchni. 

Maszyna często włącza się lub 
wyłącza. 

Czy napięcie prądu jest prawidłowe 
i stabilne? 

Użyj stabilnego źródła zasilania. 

Czy rura wylotowa jest właściwie 
umiejscowiona? 

Popraw położenie i zamocowanie 
rury wylotowej. 

 

 



 

INFORMACJA O WYSTĄPIENIU BŁĘDU 

Jeśli wystąpią następujące błędy, pojawi się odpowiedni wskaźnik systemowy. Urządzenie wymaga wykonania przez 

personel techniczny prostych czynności naprawczych. 

E2   Błąd czujnika temperatury pomieszczenia 

E3   Błąd czujnika temperatury wewnątrz 

E4   Przepełniony zbiornik 

E5   Błąd czujnika temperatury na zewnątrz 

 

OSTRZEŻENIE 

 

Aby zminimalizować ryzyko pożaru, porażenia prądem lub urazu podczas używania klimatyzator, stosuj podstawowe 

środki ostrożności: 

1. Podłącz urządzenie do wtyczki z uziemieniem. 

2. Nie usuwaj bolca uziemienia. 

3. Nie używaj adaptera 

4. Nie używaj przedłużacza. 

5. Odłącz klimatyzator od zasilania przed czynnościami konserwacyjnymi. 

6. Klimatyzator powinien być instalowany i przenoszony przez co najmniej 2 osoby. 

7. Urządzenie to może być używane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, 

sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli znajdują się one pod nadzorem lub 

zostały poinstruowane o użytkowaniu urządzenia w sposób bezpieczny oraz jeśli rozumieją związane z tym 

zagrożenia. 

8. To oznaczenie informuje o tym, że na terenie UE urządzenie nie może być wynoszone do tego 

samego miejsca, gdzie wynoszone są inne domowe odpady. Należy poddać produkt recyklingowi, 

aby zmniejszyć możliwe szkodliwe działanie na środowisko lub ludzkie zdrowie,  oraz w celu 

zastosowania zrównoważonego ponownego użycia surowców materialnych. Aby zwrócić używaną 

maszynę, prosimy skorzystać z systemu zwrotów i odbiorów sprzętów lub skontaktować się ze 

sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Mogą oni odebrać produkt do przyjaznego 

środowisku recyklingu. 
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