
WAŻNA UWAGA:
Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed 
instalacją lub obsługą klimatyzatora HYUNDAI. 
Zachowaj tę instrukcję do późniejszego 
wykorzystania.

HFCU-M200D
HFCU-M300D
HFCU-M400D
HFCU-M500D
HFCU-M600D

HFCU-M800D
HFCU-M1000D
HFCU-M1200D
HFCU-M1400D

MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI
KARTA GWARANCYJNA

DUCT UNIT
KLIMAKONWEKTOR
KANAŁOWY (FANCOIL)
4-RUROWY

Imported / Distributed by AB Klima. Licensed by HYUNDAI 
Corporation Holdings, Korea. After-Sales Service Center 
locations are in Poland. Assembled in P.R.C.
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Mode

Temperatur

0°C 30°C-15°C 24°C

0°C 43°C

Tab l  5-1

17°C 32°C

30°C 80°C

3°C 20°C
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6. NAZWY CZĘŚCI

7.1    

7. INSTALACJA
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7.2    Instalacja klimakonwektorów

7.2.1 Procedura montażu śrub zawieszanych.      

Rys.6-1

Fig.7-1

Fig.7-2

Fig.7-3

rysunki 

kolektora wody 
zawór dopływowy 
kolektora wody

zawór odpływowy kolektora 
wody
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7.2.3    

Fig.7-4

Fig.7-5

Fig.7-6

Fig.7-9
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7.2.2      

Fig.7-7 Fig.7-8
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Model
200-Model 300-Model 400-Model

500-Model 800-Model 1000-Model 1400-Model600-Model 1200-Model
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9.

1.5m~2m
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10.1   

CN2CN1 CN5 CN8
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CN3
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LED4



Nr. Nazwa usterki

Awaria wentylatora Dioda LED miga 4 (cz stotliwo  migania 2Hz) stop 2s, cykl dzia ania

Nie ustawione modele Dioda LED nadal miga (cz stotliwo  migania 2Hz)

200CFM(34WA)

300CFM(51WA)

400CFM(68WA)

500CFM(85WA)

600CFM(102WA)

800CFM(136WA)

1000CFM(170WA)

1200CFM(204WA)

aP21 aP03

10.3  

aP05
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KARTA GWARANCYJNA

Gwarancja jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu oraz ciągłościach w przeglądach
wykonanych przez atuoryzowany serwis HYUNDAI.

AB KLIMA, KRASNE 25C 
36-007 KRASNE, POLAND

NIP: 8133083644 

OFICJALNY 

DANE PODMIOTÓW

DYSTRYBUTOR  
MARKI HYUNDAI

(Dane Sprzedawcy)

(Dane Instalatora)

(Dane Nabywcy)

(pieczęć i podpis) (data)

(data)

(data)

(pieczęć i podpis)

(pieczęć i podpis)
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PARAMETRY URUCHOMIENIOWE

Pompa Ciepła MODEL 

NUMER SERYJNY

Klimakonwektor: 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 montażu) (Miejsce montażu)

…………………………………………………………………
(Data i podpis nabywcy)

Oświadczam, że instalacja i uruchomienie urządzenia   
zostało wykonane poprawnie i bez zastrzeżeń

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki 
niniejszej gwarancji
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un

1) Niniejsza karta gwarancyjna przeznaczona jest wyłącznie dla 
urządzeń klimatyzacyjnych zakupionych i użytkowanych na 
terenie Polski, dystrybuowanych przez AB Klima Anna Sochur 
Beata Walentyńska-Godzwon (Gwarant).

2) Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od daty montażu 
i uruchomienia urządzenia klimatyzacyjnego.

3) Awarie i wady urządzeń klimatyzacyjnych ujawnione 
w okresie gwarancyjnym należy zgłaszać do Autoryzowanego 
Instalatora AB Klima Anna Sochur Beata Walentyńska-Godzwon  
który dokonywał montażu i rozruchu urządzenia bądź innego 
Autoryzowanego Instalatora AB Klima.

a) Autoryzowany Instalator jest podmiotem realizującym czynności 
w zakresie diagnostyki awarii i wad urządzeń klimatyzacyjnych 
dystrybuowanych przez AB Klima Anna Sochur Beata 
Walentyńska-Godzwon  oraz dokonującym usunięcia tych awarii 
i wad.

b) AB Klima Anna Sochur Beata Walentyńska-Godzwon zapewnia 
wyłącznie bezpłatne dostarczenie części zamiennych na 
podstawie zdiagnozowanych przez Autoryzowanego Instalatora 
awarii i wad urządzeń klimatyzacyjnych, a na Autoryzowanym 
Instalatorze spoczywają obowiązki związane z montażem 
dostarczonych części zamiennych.

c) Usunięcie awarii i wad urządzeń klimatyzacyjnych ujawnionych 
w okresie gwarancyjnym nastąpi w terminie 21 dni od daty 
pozytywnego zakwalifikowania do naprawy gwarancyjnej. Termin 
ten ma wyłącznie charakter orientacyjny i może ulec wydłużeniu 
w przypadku konieczności importu części zamiennych 
z zagranicy.

d) AB Klima Anna Sochur Beata Walentyńska-Godzwon nie 
ponosi odpowiedzialności za terminowość napraw gwarancyjnych 
w przypadku zakłócenia działalności serwisowej przez czynniki 
o charakterze siły wyższej bądź spowodowane nieudostępnieniem 
miejsca instalacji urządzenia przez Użytkownika.

4) Karta gwarancyjna ważna jest wyłącznie wtedy, gdy jest 
ostemplowana przez Sprzedawcę, posiada czytelnie i poprawnie 
wypełnione rubryki, wypełniony Rejestr Okresowych Przeglądów 
Konserwacyjnych, bez zmian i skreśleń, po okazaniu dowodu 
zakupu produktu. Numer seryjny na produkcie musi być czytelny 
i zgodny z numerem wpisanym w kartę gwarancyjną.

5) Montaż i rozruch urządzeń musi zostać dokonany przez 
Autoryzowanego Instalatora i potwierdzony na niniejszej karcie 
gwarancyjnej. Instalator zobowiązany jest do sprawdzenia  
podstawowych parametrów pracy urządzenia i wpisaniu ich 
w tabelę powyżej.

6) Gwarant zapewnia sprawne działanie urządzenia, na które 
wydana jest niniejsza karta gwarancyjna pod warunkiem instalacji 
oraz korzystania z urządzenia zgodnie z przeznaczeniem 
i zaleceniami Instrukcji Obsługi. Gwarancja obejmuje wyłącznie 
wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu.

7) Użytkownik jest zobowiązany do zlecania przeglądów 
okresowych urządzenia klimatyzacyjnego autory-zowanym 
punktom serwisowym. Przeglądy okresowe muszą być 
wykonywane nie rzadziej, niż co 6 miesięcy i przeprowadzane 
przez pracowników Autoryzowanego Instalatora lub 
Autoryzowanego Punktu Serwisowego oraz potwierdzone 
dokumentem zakupu.  Przeglądy okresowe nie dotyczą czynności 
stanowiących obowiązki użytkownika i są odpłatne wg cennika 
firmy wykonującej przegląd.

8) Potwierdzenie przeprowadzonych przeglądów okresowych 
umieszcza się w Rejestrze Okresowych Przeglądów 
Konserwacyjnych.

9) W przypadku nie wykonania Okresowych Przeglądów 
Gwarancyjnych, okres gwarancji ulega skróceniu do 12 miesięcy 
od daty uruchomienia Produktu.

10) Obowiązkowe, odpłatne przeglądy serwisowe wykonuje 
Autoryzowany Serwis klimatyzatorów marki HYUNDAI. 
W przypadku, gdy przeglądu dokona Firma nie będąca 
Sprzedawcą klimatyzatora, obowiązek gwarancyjny na pozostały 
czas gwarancji przechodzi na tą firmę.

11) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, 
transportowych oraz awarii powstałych w wyniku: 
a)  działania czynników zewnętrznych takich jak: pożar, 
wyładowania elektryczne, zalanie, działanie środków chemicznych, 
niewłaściwa wentylacja, siły wyższe,
b) montażu, naprawy lub konserwacji urządzenia dokonywanych 
przez osoby nieuprawnione przez Gwaranta, 
c)  innych będących poza kontrolą Gwaranta (np. wahania napięć, 
przepięcia sieci energetycznej, itd.).
d) niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania 
urządzenia,
e) przeróbek i zmian konstrukcyjnych oraz nieautoryzowanych 
ingerencji dokonanych przez Użytkownika lub inne nieuprawnione 
osoby,
f) samodzielnych napraw dokonywanych przez Użytkownika lub 
inne nieuprawnione osoby.

12) Gwarancja dotyczy tylko urządzenia i nie obejmuje instalacji 
czynnika chłodniczego, skroplin, zasilania i sterowania 
wykonywanych przez Autoryzowanego Instalatora, które to 
elementy systemu objęte są oddzielną rękojmią za wady zgodnie 
z przepisami kodeksu cywilnego.

13) Gwarancji nie podlegają części urządzeń i akcesoriów 
podlegające zużyciu w czasie eksploatacji np. zarysowania, trudne 
do usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów itp.

14) Instalacja, czyszczenie zewnętrzne jak i wewnętrzne, 
okresowa wymiana elementów przewidziana w instrukcji obsługi 
oraz konserwacja produktu są czynnościami odpłatnymi. W takich 
wypadkach koszty wezwania serwisu pokrywa użytkownik.

15) Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku: 
a) gdy karta gwarancyjna jest wypełniona nieprawidłowo, 
zamazana lub zniszczona,
b) dokonania zmian konstrukcyjnych lub napraw poza 
Autoryzowanymi Punktami Serwisowymi 
c)  zerwania lub uszkodzenia założonych plomb,
d)  braku okresowych przeglądów według punktu 8.

16) Sprzęt zainstalowany na stałe w miejscu użytkowania 
naprawiany jest u użytkownika w uzgodnionym terminie, lub w 
razie konieczności naprawy w serwisie, odbierany i dostarczany po 
naprawie transportem serwisu. W przypadku naprawy w miejscu 
użytkowania, użytkownik powinien zapewnić odpowiednie miejsce 
i warunki do dokonania naprawy.

17) W przypadku zaginięcia karty gwarancyjnej nie wydaje się 
duplikatu.

18) W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej karty 
gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego.

19) Gwarancja nie obejmuje roszczeń Klienta z tytułu parametrów 
technicznych, o ile są zgodne z informacjami podanymi przez 
producenta.

20) Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza 
uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru 
z umową.

Pieczątka sprzedawcy

Na zakupiony produkt firmy HYUNDAI udzielana je







Skontaktuj się z nami:

www.hyundai-hvac.pl
Odwiedź naszą oficjalną stronę i znajdź więcej materiałów do pobrania.

AB KLIMA
36-007 Krasne 25C, Polska
tel. +48 17 229 66 61
info@hyundai-hvac.pl 
www.hyundai-hvac.pl

KLIMA Official Licensee of HYUNDAI Corporation Holdings, Korea 
Air Conditioner in Poland.


