
 

SYSTEM FEELCO HP 
SKRO CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEN  
DLA UZ YTKOWNIKA 

 

Gratulacje!  Wobec rosnących kosztów energii, powietrzne systemy ogrzewani a i chłodzenia budynków 

Feelco o zmiennej wydajności stanowią jedną z najbardziej rozsądnych inwestycji podejmowanych w 

dzisiejszych czasach przez właścicieli budynków. Ten system stanowi prawdziwy triumf technologii w 

ogrzewnictwie mieszkalnym.  

 

 UŻYTKOWNIKU: Prosimy o zapoznanie się z całością instrukcji zawartych w niniejszym podręczniku i zachowanie go 

na przyszłość.  

 Niniejsza instrukcja obsługi przeznaczona jest dla użytkowników systemów Feelco. Jeżeli poszukujesz dokumentacji 

technicznej, wytycznych instalacyjnych, szczegółowej instrukcji obsługi i konserwacji skontaktuj się z 

autoryzowanym partnerem Feelco, adresy dostępne są na stronie Feelco.pl.  

 Programowanie i codzienna obsługa systemu Feelco realizowana jest przy pomocy sterownika Carrier Infinity Touch, 

szczegółowa instrukcja sterownika dostępna jest oddzielnie.  

 Skrócona instrukcja obejmuje system Feelco HP w pełnej wersji wyposażenia. W zależności od zakupionej wersji nie 

wszystkie funkcje opisane w niniejszej instrukcji będą dostępne.  

 

 

 

http://feelco.pl/
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POZNAJ FEELCO HP 

 

 

 

 

 

1. Jednostka centralna Centrala Carrier FE4A moduł wentylatora 

2. Jednostka centralna Centrala Carrier FE4A moduł wymiennika 

3. Nawilżanie powietrza Nawilżacz Carrier SBP 

4. Sterowanie strefowe Kontroler przepustnic Carrier SYSTX 

5. Wentylacja z odzyskiem ciepła Moduł odzysku ciepła ERV 

6. Klimatyzacja z pompą ciepła Agregat Carrier Infinity 20, 25VNA0 

7. Oczyszczanie powietrza Filtr powietrza Carrier EZ FLEX 

8. Sterowanie Sterownik Carrier Infinity Touch 

http://www.feelco.pl/
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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

 

 Nieprawidłowy montaż, regulacja, przeróbka, obsługa, konserwacja lub użytkowanie może spowodować wybuch, 

pożar, porażenie prądem lub inne zagrożenia, które mogą prowadzić do uszkodzeń mienia, uszkodzeń ciała lub śmierci. 

Należy zwracać szczególną uwagę na informacje dotyczące bezpieczeństwa. Symbol  oznacza, iż koniecznie trzeba 

zachować czujność wobec niebezpieczeństwa. Bardzo ważne dla użytkownika jest rozumienie poszczególnych słów 

ostrzegawczych: NIEBEZPIECZEŃSTWO, OSTRZEŻENIE, UWAGA oraz NOTATKA. 

NIEBEZPIECZEŃSTWO- określa najpoważniejsze zagrożenia, które skutkują poważnymi obrażeniami ciała a nawet śmiercią. 

OSTRZEŻENIE- określa zagrożenia, które mogą skutkować poważnymi obrażeniami ciała a nawet śmiercią. 

UWAGA- określa niebezpieczne działania, które mogą skutkować mniej poważnymi uszkodzeniami ciała, produktów oraz 

mienia. 

NOTATKA- podkreśla sugestie, które przy ich uwzględnieniu mogą dać znacznie lepsze rezultaty instalacji oraz eksploatacji 

poszczególnych urządzeń jak i całego systemu. 

Zasady bezpieczeństwa w przedstawionej instrukcji dotyczą instalacji, obsługi oraz konserwacji poszczególnych urządzeń w 

systemie Feelco HP. 

Instalacja, naprawa i serwisowanie urządzeń systemu Feelco może być przeprowadzane jedynie przez odpowiednio 

wykwalifikowany i przeszkolony personel. Personel nieprzeszkolony może wykonywać jedynie proste czynności 

obsługowe, takie jak czyszczenie i wymiana filtrów powietrza. 

 

 

 

http://www.feelco.pl/


 

INSTRUKCJA OBSŁUGI I WARUNKI 

BEZPIECZEŃSTWA URZĄDZEŃ 

 

CENTRALA GRZEWCZO – KLIMATYZACYJNA CARRIER FE4A  

 UWAGA !! 

RYZYKO USZKODZENIA SYSTEMU 
 
Producent wyklucza kontynuacje gwarancji na system, który jest eksploatowany podczas prowadzenia prac budowlanych. Pył 
budowlany może nagromadzić się w kanałach powietrznych, co może wpłynąć na jego dalszą dystrybucję po budynku. Pył uszkadza 
także części elektroniczne oraz silniki. Wymagana jest szczególna dbałość o centralę i pozostałe urządzenia, jeżeli ich montaż został 
wykonany przed zamieszkaniem budynku.  
 

 

DBAŁOŚĆ I KONSERWACJA  

W celu utrzymania wysokiego poziomu wydajności i zminimalizowania prawdopodobnych awarii, urządzenie należy poddawać 

okresowej konserwacji. Jedyną czynnością, którą użytkownik może wykonywać samodzielnie, jest konserwacja filtra powietrza. 

 

 OSTRZEŻENIE !! 

RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM 
 
Przed konserwacją okablowania lub wyjęciem zespołu sterowania, odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Wyłącznik zamontowany na 
pokrywie serwisowej nie odłącza zasilania na linii po jego stronie, lecz umożliwia bezpieczne serwisowanie pozostałych części  
urządzenia. Jeśli urządzenie nie zawiera wyłącznika, zignorować powyższą informację, lecz upewnić się, że wyłącznik znajduje się w 
zasięgu wzroku i jest łatwo dostępny. Przed przystąpieniem do konserwacji lub naprawy odłączyć urządzenie od wszelkich źródeł  
zasilania. 
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W ramach wymaganej konserwacji urządzenia należy:  

1. Sprawdzać, czyścić lub wymieniać filtr powietrza co każdy sezon grzewczy i chłodniczy, bądź częściej.  

2. Sprawdzać czystość wymiennika, tacy odpływu i tacy kondensatu w każdym sezonie chłodniczym. W razie konieczności czyścić 

wymienione elementy. Wyjąć plastikową zatyczkę, aby przeprowadzić kontrolę.  

3. Sprawdzać czystość silnika i koła dmuchawy w każdym sezonie chłodniczym i grzewczym. W razie konieczności czyścić wymienione 

elementy.  

4. Sprawdzać przyłącza elektryczne pod kątem szczelności oraz elementy sterujące pod kątem funkcjonowania w sezonie grzewczym/ 

chłodniczym. W miarę konieczności – naprawić wymienione elementy. 
 

 UWAGA !! 
RYZYKO USZKODZENIA URZĄDZENIA 

 
Części metalowe mogą mieć ostre lub szorstkie krawędzie. Podczas pracy z takim częściami należy stosować odpowiednią odzież 
ochronną i rękawice. 
  

 

FILTR CARRIER EZ FLEX  

 UWAGA !! 
RYZYKO USZKODZENIA SYSTEMU LUB MIENIA 

 
Nie wolno eksploatować pieca bez założonego filtra. Takie postępowanie może prowadzić do uszkodzenia silnika dmuchawy. Osadzanie 
się kurzu i włókien na wewnętrznych elementach pieca może skutkować utratą sprawności.  
 

 

Zabrudzony filtr powietrza powoduje zablokowanie przepływu powietrza w systemie przewodów. Przy nadmiernym zablokowaniu 

przepływu powietrza piec może cyklicznie wzbudzać działanie urządzeń zabezpieczających. Brak interwencji w takim stanie doprowadzi 

w końcu do zablokowania pieca.  

 

 

http://www.feelco.pl/
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 UWAGA !! 
RYZYKO USZKODZENIA URZĄDZENIA 

 
Filtr powietrza MUSI być okresowo wymieniany. Częstotliwość wymiany jest zależna od jego stanu. Stan filtra najlepiej oceniać 
wizualnie. Przy normalnej eksploatacji, zaleca się wymieniać filtr co 6 miesięcy. 

 

Celem dokonania kontroli i/lub wymiany filtra należy wykonać następujące czynności:  

1. Wyłączyć zasilanie pieca. 

2. Zdjąć panel dostępu poprzez pociągnięcie za uchwyt. (3) 

3. Wysunąć stary filtr oraz wyjąć go z kasety. (2) 

4. Zamontować do kasety nowy filtr oraz wsunąć go do obudowy. (1) 

5. Zamontować panel dostępu. (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 Obudowa filtra 

2 Filtr EZ FLEX 

3 Uchwyt panelu dostępu 

4 Panel dostępu 

http://www.feelco.pl/
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LAMPA UVC 

Lampa UVC emituje energię w postaci fal ultrafioletowych, co może być bardzo niebezpieczne przy błędnej eksploatacji. 

 OSTRZEŻENIE !! 
RYZYKO PROMIENIOWANIA UVC  

 
Ekspozycja na światło UVC powoduje uszkodzenia oczu, może także wywołać uszkodzenie skóry. Nie patrzeć bezpośrednio na światła 
UVC. Podczas pracy urządzenia dostępowe muszą być zamknięte. 
 

NOTATKA: Czynności instalacyjne, regulacyjne, serwisowe lub konserwacyjne muszą być wykonywane przez uprawnionego 
serwisanta. 
 

 OSTRZEŻENIE !! 
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM  

 
Przed otwarciem paneli dostępowych odłączyć zasilanie od urządzenia. Urządzenie może mieć kilka źródeł zasilania. 
 

 

 UWAGA !! 
RYZYKO USZKODZENIA SYSTEMU LUB MIENIA 

 
Piec nie może zostać zainstalowany, wyłączony oraz pozostawiany w nieużywanym budynku na okres zimowy. 
 

 

 UWAGA !! 
RYZYKO UWOLNIENIA ZARODNIKÓW 

 
Zastosowanie lamp UVC na istniejące porosty pleśni może wywołać podrażnienie dróg oddechowych oraz symptomy alergiczne. 
Nie stosować lamp UVC na istniejące aktywne porosty pleśni. Istniejące pleśnie muszą być usunięte przed włączeniem lampy UVC. 
 

 

 

http://www.feelco.pl/
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AGREGAT/POMPA CIEPŁA O ZMIENNEJ PRĘDKOŚCI PRACY - CARRIER INFINITY 20 

OGRZEWANIE I CHŁODZENIE  

W przypadku ogrzewania lub chłodzenia upewnić się, że w menu System / Mode sterownika jest ustawiony odpowiedni tryb. Następn ie 

wybrać żądaną temperaturę. Na koniec wybrać opcję Automatic (włączanie / wyłączanie systemu w miarę zapotrzebowania na żądaną 

temp.) lub ON (praca ciągła). W zależności od potrzeb komfortu i ogrzewania system może być wyposażony w dodatkowe źródło 

ogrzewania, które - w miarę potrzeby, będzie uruchamiało się automatycznie.  

 

PRACA W WARUNKACH EKSTREMALNYCH 

Pompa ciepła będzie pracowała tak długo, jak jest to konieczne do utrzymania żądanej w sterowniku temperatury wewnętrznej. Podczas 

upałów urządzenie może pracować przez dłuższy okres czasu niż ma to miejsce w temperaturze standardowej.  

System będzie pracował dłużej w następujących sytuacjach:  

 Częste otwieranie drzwi zewnętrznych,  

 Eksploatacja urządzeń pralniczych,  

 Gorące prysznice,  

 Ponadprzeciętna liczba osób w domu,  

 Otwarte żaluzje lub zasłony po słonecznej stronie domu.  

 

NOTATKA: Szczegółowe informacje oraz obsługa sterownika została przedstawiona w oddzielnej instrukcji obsługi dotyczącej wyłącznie 
sterownika. Instrukcja dostępna na stronie http://feelco.pl. 
 

  

http://www.feelco.pl/
http://feelco.pl/
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O CZYM NALEŻY WIEDZIEĆ  

 

Pompy ciepła posiadają kilka unikalnych cech i funkcji , o których należy wiedzieć:  

o W porównaniu z systemami zasilanymi gazem, pompa ciepła pracuje w długich cyklach ogrzewania. 

o Podczas ogrzewania w sezonie zimowym na agregacie zewnętrznym może się tworzyć lód lub szron. Pompa usunie lód 

automatycznie w cyklu odszraniania. Podczas tej operacji z agregatu zewnętrznego może wydobywać się para lub mgła, co jest 

normalnym zjawiskiem. Na początku i końcu cyklu odszraniania moduł może generować szum. Jest to również normalne podczas 

korzystania z pompy ciepła.  

o Pompy ciepła zamontowane w miejscach, gdzie poziom śniegu może być wysoki, podnosi się na specjalnej stopce.  

 

KONSERWACJA RUTYNOWA  

Nieskomplikowana, rutynowa konserwacja opisana poniżej zwiększy zdolności systemu do pracy oszczędnej i niezawodnej. Należy 

pamiętać o zachowaniu następujących środków bezpieczeństwa: 

 

 OSTRZEŻENIE !! 
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM  

 
Przed montażem, modyfikacją lub naprawą systemu, główny wyłącznik musi być w pozycji OFF (WYŁ). Urządzenie może posiadać kilka 
wyłączników. Wyłącznik należy oznaczyć odpowiednią etykietą.  
 

 

 Dbać o czystość filtra  

 Niedrożny lub nieprawidłowo zamontowany filtr w jednostce wewnętrznej zwiększa koszty eksploatacyjne i skraca czas życia systemu. 

 

 Nie blokować otworów wentylacyjnych ściennych, drzwiowych i stropowych  

Otwory zablokowane meblami, zabawkami lub innymi przedmiotami powszechnego użytku zmniejszają przepływ powietrza i tym 

samym wydajność oraz czas życia systemu.  

 

 

http://www.feelco.pl/
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 Nie zakrywać / blokować agregatu zewnętrznego  

Agregat zewnętrzny wymaga nieograniczonego przepływu powietrza. Agregatu nie należy niczym zakrywać lub kłaść na nim bądź w jego 

pobliżu żadnych przedmiotów. Nie należy dopuszczać do gromadzenia się trawy, liści lub innych odpadów wokół urządzenia lub na nim. 

Pomiędzy agregatem zewnętrznym a trawnikiem, krzewami itp. należy zapewnić odstęp o minimalnej szerokości 30 cm.  

 

 Sprawdzać spust kondensatu  

W sezonie chłodniczym pompa ciepła usuwa z pomieszczenia wilgoć. Po kilkuminutowej pracy woda powinna ściekać przez spust 

kondensatu. Funkcję tę należy kontrolować okresowo, aby upewnić się, że system odprowadzania wody jest drożny. Jego wydajność 

będzie ograniczona w środowisku suchym.  

 

 W trybie chłodzenia nie używać systemu poniżej 12,8 °C 

Jednostka zewnętrzna nie jest przystosowana do pracy, kiedy temperatura zewnętrzna jest niższa niż 12,8 °C w trybie chłodzenia. Jeżeli 

praca w temperaturze poniżej wymienionej jest konieczna, należy skontaktować się z dostawcą urządzenia. 

 

 W trybie ogrzewania nie używać systemu w temp. powyżej 19°C  

Agregat zewnętrzny nie jest przeznaczony do pracy w temperaturach powyżej 19°C w trybie ogrzewania. Można bezpiecznie korzystać z 

systemu powyżej tej temperatury w trybie ogrzewania awaryjnego / dodatkowego.  

 

 Odprowadzanie wody z podstawy  

Sprawdzać okresowo i usuwać zanieczyszczenia zgromadzone wokół podstawy agregatu zewnętrznego. Zapewni to właściwy drenaż 

podstawy i wyeliminuje problem wody zgromadzonej wewnątrz agregatu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.feelco.pl/
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MODUŁ ODZYSKU CIEPŁA ERV  

 UWAGA !! 

RYZYKO USZKODZENIA URZĄDZENIA 
 
Pewne czynności powodują zakurzenie, co może prowadzić do uszkodzeń urządzenia. 
Urządzenie powinno zostać wyłączone oraz odłączone od zasilania w przypadku poniższych sytuacji: 

 Prace remontowe 

 Gipsowanie oraz jego przecieranie 

 Przeróbki budowlane 

 Malowanie oraz lakierowanie 
 

Podczas silnych opadów śniegu oraz deszczu z silnymi wiatrami urządzenie również powinno zostać wyłączone, by uniknąć problemów 
związanych z dostawaniem się śniegu bądź deszczu, nawet jeżeli zainstalowane są osłony wlotu. 
 

 

KONSERWACJA RUTYNOWA 

 OSTRZEŻENIE !! 

ZAGROŻENIE POŻAREM LUB WYBUCHEM 
 
Przy wykonywaniu czynności serwisowych bądź konserwacyjnych należy wyłączyć zasilanie elektryczne urządzenia. 
 

 

 OSTRZEŻENIE !! 

RYZYKO SKALECZEŃ 
 
Pomimo poświęcenia szczególnej uwagi minimalizacji ostrych krawędzi należy zachować szczególną ostrożność podczas chwytania części 
bądź sięgania do środka pieca.  
 

 

 

http://www.feelco.pl/
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 OSTRZEŻENIE !! 

ZAGROŻENIE POŻAREM LUB WYBUCHEM 
 
Czyszczenie filtra i wkładu modułu odzysku ciepła wiąże się z niebezpieczeństwem pracy na wysokości, dlatego powinno być 
wykonywane przez wykwalifikowanego instalatora lub wykwalifikowanego pracownika serwisu. Nie należy wykonywać tych czynności 
samodzielnie. 
 

 

Rutynową konserwację powinno  przeprowadzać się co trzy miesiące przestrzegając poniższych kroków:  

WAŻNE: Nawet częściowe zablokowanie wlotu może przyczynić się do problemów w funkcjonowaniu systemu. 

 

1. Odłączyć zasilanie elektryczne, 

2. Odbezpieczyć drzwiczki, 

3. Wyczyścić filtry: 

o Wyjąć filtry, 

o Odkurzyć, by usunąć większość kurzu, 

o Umyć ciepłą wodą z domieszką mydła, później je osuszając. 

4. Oczyścić tacę skroplin wilgotną ściereczką. 

5. Sprawdzić zewnętrzny wlot powietrza: 

o Upewnić się, że nie ma tam żadnych liści, gałęzi, lodu oraz śniegu, które mogłyby wpaść do otworu wentylacyjnego, 

o Wyczyścić, jeżeli zajdzie jakaś potrzeba. 

6. Zamontować wszystkie części z powrotem. 

7. Podłączyć zasilanie. 

 
  

http://www.feelco.pl/
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW  

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEM PRÓBA ROZWIĄZANIA  

1. Urządzenie nie działa 
 Zobaczyć, czy urządzenie jest dobrze podłączone, 

 Sprawdzić, czy bezpieczniki są w odpowiedniej pozycji 

2. Hałas urządzenia  Wyczyścić jednostkę. Jeżeli problem nie ustępuje, skontaktować się z instalatorem 

3. Skraplanie na oknach 

 Wyregulować poziom wilgotności tak, jak w podano opisie Nawilżacza SBP 

 Przetrzymywać drewno opałowe w zamkniętych pomieszczeniach z możliwością osuszania 
powietrza, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach bądź na zewnątrz budynku 

 Utrzymywać temperaturę w domu powyżej 18°C 

4. Wysuszone powietrze 

 Nie ustawiać kontroli wilgotności poniżej -20 °C 

 Ustawić pracę urządzenia na niską prędkość 

 Tymczasowo przełączyć na przerywany tryb pracy 

 Tymczasowo użyć nawilżacza 

5. Za zimne powietrze przy 
ujściu z nawiewu 

 Upewnić się ze wlot powietrza zewnętrznego nie jest zablokowany 

 Eksploatować urządzenia na małych prędkościach 

 Sprawdzić zbalansowanie systemu 

 Sprawdzić system rozmrażania 

http://www.feelco.pl/
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NAWILŻACZ POWIETRZA CARRIER SBP  

 

Coroczna konserwacja 

Dla najlepszej wydajności zaleca się wymianę wkładki nawilżacza przynajmniej raz do roku.  
Aby przeprowadzić czynności serwisowe bądź konserwacyjne zaleca się wezwanie wykwalifikowanego personelu.  
 

Wyłącznie nawilżacza na okres chłodniczy 

W okresie, gdy system wykorzystywany jest głównie do chłodzenia, tj. latem, nawilżacz powinien zostać wyłączony, gdyż w tym okresie 
nie ma potrzeby nawilżania powietrza.  
 
Aby wyłączyć nawilżacz należy na sterowniku przestawić na opcję OFF. 
 

NOTATKA: Szczegółowe informacje oraz obsługa sterownika została przedstawiona w oddzielnej instrukcji obsługi dotyczącej wyłącznie 
sterownika. 
  

 OSTRZEŻENIE !! 

ZAGROŻENIE POŻAREM LUB WYBUCHEM 
 
Przy wykonywaniu czynności serwisowych bądź konserwacyjnych należy wyłączyć zasilanie elektryczne urządzenia. 
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Zalecane wartości wilgotności powietrza, w zależności od temperatury zewnętrznej, pozwalające uniknąć 

procesu osadzania się pary wodnej na szybach o standardowych współczynnikach izolacyjności:  

 

TEMPERATURA 
ZEWNĘTRZNA [°C] 

MAKSYALNA WARTOŚĆ 
WILGOTNOŚCI [%] 

4 59 

-1 50 

-8 43 

-12 36 

-18 30 

-23 26 

-29 21 

 

 
 

STEROWNIK CARRIER INFINITY TOUCH  

Sterownik Carrier Infinity Touch jest urządzeniem zarządzającym wszystkimi elementami w systemie Feelco. Ze względu na bardzo 

złożony interfejs tego urządzenia, jego instrukcja obsługi została przedstawiona osobno.  
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OKRESOWA KONSERWACJA 

 
Przegląd oraz konserwacja całego systemu Feelco HP powinny być wykonywane przynajmniej dwa razy w roku. Poszczególne urządzenia 
w zależności od charakteru obiektu i sposobu instalacji mogą wymagać częstszej obsługi serwisowej.  

 

Instalacja, naprawa i serwisowanie urządzeń systemu Feelco może być przeprowadzane jedynie przez odpowiednio wykwalifikowany 

i przeszkolony personel. Personel nieprzeszkolony może wykonywać jedynie proste czynności obsługowe, takie jak czyszczenie i 

wymiana filtrów powietrza. 

 

KONSERWACJA WIOSENNA 

- Centrala Carrier FE4A (czynności konserwacyjne przeprowadza wykwalifikowany serwisant) 

 

- Filtr powietrza Carrier EZ FLEX (czynności konserwacyjne może przeprowadzić użytkownik) 

 

Celem dokonania kontroli i/lub wymiany filtra należy wykonać następujące 

czynności: 

1. Wyłączyć zasilanie pieca. 

2. Zdjąć panel dostępu poprzez pociągnięcie za uchwyt.  

3. Wysunąć stary filtr oraz wyjąć go z kasety. 

4. Zamontować do kasety nowy filtr oraz wsunąć go do obudowy. 

5. Zamontować panel dostępu. 

 

- Agregat Carrier Infinity 20 (czynności konserwacyjne przeprowadza wykwalifikowany serwisant) 
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KONSERWACJA JESIENNA 

- Filtr powietrza Carrier EZ FLEX (jak wyżej) 

- Nawilżacz powietrza Carrier SBP (czynności konserwacyjne przeprowadza wykwalifikowany serwisant) 

- Lampa UVC (czynności konserwacyjne przeprowadza wykwalifikowany serwisant) 

- Moduł odzysku ciepła ERV (czynności konserwacyjne przeprowadza wykwalifikowany serwisant) 

 

W przypadku modułu odzysku ciepła kontrolę oraz konserwację powinno się przeprowadzać co ok. 3 miesiące. 

  

Rutynową konserwację powinno przeprowadzać się przestrzegając poniższych kroków: 

1. Odłączyć zasilanie elektryczne 

2. Odbezpieczyć drzwiczki 

3. Wyczyścić filtry: 

o Wyjąć filtry 

o Odkurzyć, by usunąć większość kurzu 

o Umyć ciepłą wodą z domieszką mydła, później je osuszając 

4. Oczyścić tacę skroplin wilgotną ściereczką. 

5. Sprawdzić zewnętrzny wlot powietrza: 

o Upewnić się, że nie ma tam żadnych liści, gałęzi, lodu oraz śniegu, które mogłyby wpaść do otworu wentylacyjnego, 

o Wyczyścić, jeżeli zajdzie jakaś potrzeba. 

NOTATKA: Nawet częściowe zablokowanie wlotu może przyczynić się do problemów w funkcjonowaniu systemu. 

 

6. Zamontować wszystkie części z powrotem. 

7. Podłączyć zasilanie. 
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WARUNKI GWARANCJI

I. Przedmiot gwarancji oraz zakres terytorialny gwarancji 

1. Gwarancja udzielana jest na urządzenia systemu Feelco zakupione przez nabywcę od Gwaranta i znajdujące się na terytorium 

Polski, wyspecyfikowane w załączniku nr 1 do karty gwarancyjnej (zwane dalej „urządzeniami” lub w liczbie pojedynczej 

„urządzeniem”), co zostanie potwierdzone podpisem upoważnionego pracownika Gwaranta. Poza terytorium Polski świadczenia 

gwarancyjne nie przysługują. 

2. Gwarancja przysługuje jedynie w stosunku do urządzeń, które zostały zamontowane i uruchomione przez Gwaranta, co zostało 

stwierdzone protokołem pierwszego uruchomienia podpisanym przez Gwaranta i nabywcę. 

3. Z zastrzeżeniem punktu VIII.1. (postanowienie szczególne odnoszące się do osób niebędących konsumentami), niniejsza 

gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy 

sprzedanej. 

 

II. Zakres gwarancji 

1. Gwarancja obejmuje wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. 

2. Niniejszą gwarancją nie są objęte takie elementy urządzenia i czynności, jak: 

a) czynnik chłodniczy, skropliny, układ zasilania, układ sterowania, 

b) elementy zużywalne, takie jak w szczególności: uszczelki, oringi, bezpieczniki, wibroizolatory, zawory Schradera, 

c) elementy i czynności eksploatacyjne, takie jak w szczególności: wymiana baterii lub czyszczenie i wymiana filtrów. 

3. Niniejszą gwarancją nie są objęte wady fizyczne urządzenia powstałe: 

a) wskutek niewłaściwego użytkowania, transportu, przechowywania, montażu, instalacji, czyszczenia lub konserwacji 

urządzenia, przez co należy rozumieć dokonywanie tych czynności niezgodnie z zasadami określonymi w instrukcji obsługi, 

montażu oraz serwisowania urządzenia, 

b) wskutek uszkodzeń mechanicznych urządzenia, 

c) wskutek oddziaływania jakiejkolwiek siły lub czynnika zewnętrznego, w tym także promieniowania jonizującego, pola 

magnetycznego, czynników chemicznych lub mechanicznych, wyładowań elektrostatycznych (w szczególności wskutek 

uderzeń piorunów), ognia, zalania urządzenia oraz działania innych sił przyrody, 

d) wskutek zwarcia w instalacji elektrycznej poza urządzeniem, przepięć pochodzących spoza urządzenia, 

e) wskutek napraw, przeróbek, montażu lub innych zmian w urządzeniu dokonywanych przez osobę inną niż upoważniony 

pracownik Gwaranta, 
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f) wskutek eksploatacji urządzenia poza zakresami parametrów określonymi w instrukcji obsługi oraz montażu, takich jak w 

szczególności niewłaściwy zakres temperatur, niewłaściwa wilgotność, niewłaściwe napięcie zasilania elektrycznego, 

niewłaściwe ciśnienie zasilania gazu, nadmierne nasłonecznienie, nadmierne oddziaływanie siły wiatru, 

g) wskutek używania urządzenia łącznie z innymi urządzeniami, nieprzeznaczonymi do takiego łączenia lub też z urządzeniami 

innymi niż zalecane w dokumentach technicznych producenta urządzenia, 

h) wskutek zużycia się elementów zużywalnych, takich jak: uszczelki, bezpieczniki, wibroizolatory, zawory Schradera lub oringi, 

i) wskutek dokonania jakiejkolwiek naprawy, przeróbki lub innej zmiany w urządzeniu we własnym zakresie, samodzielnie bądź 

przez osobę trzecią albo powierzenia wykonania naprawy innej osobie niż upoważniony pracownik Gwaranta, 

j) wskutek użycia nieodpowiednich materiałów, płynów, past, przewodów elektrycznych itp., niezgodnych ze wszystkimi 

częściami normy 378, instrukcjami serwisowymi, instrukcjami montażowymi, kartami zgodności poszczególnych materiałów, 

np. odnośnie czynnika chłodniczego R410A, 

k) gdy zostały stwierdzone naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb, albo zostały one zakryte, co uniemożliwia identyfikację, 

l) gdy stwierdzono uszkodzenia, naruszenia lub usunięcia numerów seryjnych bądź innych oznaczeń identyfikujących 

urządzenia, albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację, 

m) w przypadku niewykonania uruchomienia pierwszego urządzenia przez Gwaranta, 

n) w przypadku niewykonania przeglądów urządzenia zgodnie z punktem VII. niniejszej gwarancji. 

 

III. Okres gwarancji 

1. Gwarancja jest udzielana, począwszy od daty wydania urządzenia nabywcy, z zastrzeżeniem punktu VII.1. na okresy odpowiednio:  

a) urządzenia klimatyzacyjne: tzn. takie, które pracują przez większość roku jako klimatyzacyjne: 3 lata (trzy lata), 

b) urządzenia grzewcze: tzn. takie, które pracują przez większość roku jako grzewcze: 3 lata (trzy lata),  

c) urządzenia wentylacyjne: 3 lata (trzy lata), 

d) części zamienne: biegnie równolegle z okresem pierwotnym gwarancji urządzenia aż do końca trwania tego okresu. 

 

IV. Świadczenia gwarancyjne 

1. W razie wystąpienia w okresie gwarancyjnym wad fizycznych urządzenia, Gwarant zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy 

wadliwie działającego urządzenia lub jego podzespołu. 

2. Gwarant w uzgodnieniu z dystrybutorem Feelco może zdecydować, że zamiast naprawy wadliwie działającego urządzenia dokona 

jego wymiany na urządzenie wolne od wad z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej. 

3. Gwarant zobowiązany jest dokonać wymiany urządzenia lub podzespołu, w przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe. Za 

wadę rozumie się niesprawność materiału lub błąd montażu powstałe w fabryce producenta. 
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V. Zgłoszenie reklamacji 

1. W celu uzyskania świadczenia gwarancyjnego nabywca ma obowiązek zgłosić wadę na piśmie lub za pomocą poczty 

elektronicznej na adres Gwaranta. 

2. Nabywca powinien zgłosić wadę niezwłocznie po jej wystąpieniu. Wadliwie pracujące urządzenie może zagrażać bezpieczeństwu 

ludzi i zwierząt lub wpłynąć na uszkodzenie innych elementów w urządzeniu jak i urządzeniach współzależnych. 

3. Zgłoszenie niesprawności winno być w formie pisemnej. 

4. Do zgłoszenia wady nabywca zobowiązany jest dołączyć kopię karty gwarancyjnej z częściami zawierającymi następujące 

informacje: 

a) dane urządzenia, takie jak nazwa, typ, model, wielkość, nr seryjny, data nabycia, 

b) opisy wykonanych przeglądów gwarancyjnych, zgodnie z punktem VII. niniejszej gwarancji. 

5. W ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia wady Gwarant poinformuje nabywcę o sposobie jej załatwienia. 

 

VI. Wykonanie świadczenia gwarancyjnego 

1. Świadczenie gwarancyjne powinno zakończyć się w terminie do 21 roboczych dni od dnia uzyskania dostępu do urządzenia przez 

Gwaranta. 

2. Gwarant podejmuje decyzję o wyborze miejsca świadczenia gwarancyjnego, którym może być: 

a) miejsce u nabywcy znajdujące się na terenie Polski, gdzie urządzenie jest zainstalowane, 

b) siedziba Gwaranta lub inne miejsce prowadzenia działalności serwisowej przez Gwaranta. 

3. Gwarant ma prawo wykonywać świadczenia serwisowe u nabywcy urządzenia, w szczególności, gdy waga urządzenia przekracza 

15 kg. 

4. W przypadku, gdy świadczenie gwarancyjne będzie udzielane w miejscu, o którym mowa w punkcie 2 a) powyżej, nabywca 

zobowiązany jest dostarczyć urządzenie do tego miejsca za pośrednictwem przewoźnika wskazanego przez Gwaranta i na koszt 

Gwaranta. Zwrot urządzenia do nabywcy następuje na koszt Gwaranta. 

5. Transport urządzenia powinien odbywać się w opakowaniu zapewniającym bezpieczne warunki transportu dla urządzenia. 

6. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za dotrzymanie terminu naprawy gwarancyjnej, jeżeli jego działanie zostanie zakłócone 

nieprzewidzialnymi okolicznościami o charakterze siły wyższej. Dotyczy to również przypadków umówienia naprawy u nabywcy i 

niemożności jej wykonania, utrudnień dostępu czy braku dostępu do urządzenia. 
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VII. Przeglądy gwarancyjne 

1. Gwarancja jest udzielana pod warunkiem wykonywania przez Gwaranta przeglądów gwarancyjnych urządzenia. W przypadku 

niewykonywania przez Gwaranta przeglądów gwarancyjnych urządzenia, okres gwarancji wynosi 1 rok, począwszy od daty 

wydania urządzenia nabywcy. 

2. Przeglądy gwarancyjne powinny być wykonywane nie rzadziej niż co pół roku, począwszy od pierwszego uruchomienia 

urządzenia, chyba że instrukcja obsługi stanowi o obowiązku częstszego wykonywania przeglądów lub obowiązek taki zostanie 

wskazany na piśmie przez Gwaranta przed zakupem urządzenia przez nabywcę. 

3. Przeglądy gwarancyjne wykonywane przez Gwaranta są odpłatne. Wynagrodzenie Gwaranta z tytułu wykonywanych przeglądów 

gwarancyjnych określa cennik obowiązujący u Gwaranta w momencie zlecenia przez nabywcę wykonania przeglądu 

gwarancyjnego. 

4. Wykonane przeglądy gwarancyjne są odnotowywane w karcie gwarancyjnej. 

 

VIII. Postanowienia dotyczące wyłącznie nabywców niebędących konsumentami 

1. W stosunku do nabywców niebędących konsumentami, rękojmia za wady fizyczne urządzeń zostaje wyłączona. Wyłączenie 

odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie ma zastosowania w przypadku, gdy obowiązujące przepisy przewidują bezwzględną 

odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne rzeczy, jak również w stosunku do roszczeń nabywców wynikających z przepisów 

o roszczeniach sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej. 

2. W stosunku do nabywców niebędących konsumentami, Gwarant nie ponosi odpowiedzialności w zakresie dopuszczalnym przez 

przepisy prawa, tj. z wyjątkiem winy umyślnej: 

a) za szkody, w tym utracone korzyści nabywcy, wynikające z konieczności naprawy urządzenia, 

b) za szkody, w tym utracone korzyści nabywcy, wynikające z opóźnienia w wykonaniu naprawy gwarancyjnej urządzenia. 
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KONTAKT 

Lista autoryzowanych partnerów Feelco znajduje się na stronie internetowej.  

Web: http://feelco.pl 

 

Telefony alarmowe:  

 

Pogotowie gazowe: 992 

Straż pożarna: 998 

Pogotowie ratunkowe: 999 
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