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Przepisy i zasady bezpieczeństwa 
1. Przed instalacją klimatyzatora należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i ostrzeżeniami na urządzeniu. Instrukcja zawiera prawidłowe zasady 

montażu i obsługi klimatyzatora. Nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa zawartych w instrukcji, grozi utratą gwarancji.  

2. Na urządzeniu znajduje się tabliczka znamionowa, która zawiera niepowtarzalny numer seryjny klimatyzatora, który służy do jego identyfikacji, 
przykładowo na potrzeby serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.  

3. Wszystkie produkty marki Blaupunkt są starannie testowane przed sprzedażą. Po rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy w dostarczonym 
zestawie znajdują się wszystkie jego części i akcesoria. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w transporcie, innych usterek lub braku jakichkolwiek 
części, należy klimatyzator niezwłocznie zwrócić do sprzedawcy. 

4. Urządzenie może zgodnie ze wskazówkami i diagramami w tej instrukcji obsługi zainstalować użytkownik we własnym zakresie. Nie wymaga to 
specjalistycznej wiedzy. Nieprawidłowa instalacja może być przyczyną wycieku wody, porażenia prądem i nieodwracalnie uszkodzić urządzenie. 
Producent i dystrybutor urządzenia nie ponoszą odpowiedzialności za sposób instalacji urządzenia, oraz wynikające z tego konsekwencje. 

5. Przed podłączeniem urządzenia do sieci należy sprawdzić, czy parametry prądu sieciowego (napięcie) odpowiadają wymogom urządzenia (220-
240V/50Hz). Jeżeli tak nie jest, w żadnym wypadku nie należy podłączać urządzenia do zasilania sieciowego. Wtyczkę sieciową urządzenia należy 
całkowicie włożyć do gniazdka sieciowego. Nie należy używać przedłużaczy lub rozgałęziaczy do podłączania przewodu sieciowego klimatyzatora. 
Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdka. Jeżeli urządzenie nie było używane przez dłuższy 
czas, przed ponownym jego uruchomieniem należy sprawdzić, czy wloty i wyloty powietrza nie są zablokowane. 

6. Przewód sieciowy i wtyczka sieciowa urządzenia służą do ostatecznego odłączenia urządzenia od zasilania sieciowego prądem 

elektrycznym, dlatego w każdej chwili muszą być łatwo dostępne.  

7. Podczas burzy klimatyzator należy wyłączyć i odłączyć od zasilania sieciowego. Jeżeli praca klimatyzatora została zakłócona wyładowaniami 
atmosferycznymi lub promieniowaniem elektromagnetycznym, urządzenie należy wyłączyć i odłączyć od zasilania sieciowego. Następnie, po kliku 
minutach ponownie włączyć. 

8. Urządzenia nie należy używać do celów innych niż wymienione w tej instrukcji obsługi. Używanie klimatyzatora niezgodne z jego przeznaczeniem 
grozi utratą gwarancji. Urządzenia nie powinny obsługiwać osoby, które nie posiadają odpowiedniej wiedzy na jego temat i nie zapoznały się z 
instrukcją obsługi. Dotyczy to w szczególności dzieci.  

9. Aby podczas chłodzenia jak najszybciej osiągnąć docelową temperaturę, należy w klimatyzowanym pomieszczeniu zamknąć drzwi i okna oraz do 
minimum ograniczyć używanie urządzeń emiturjących ciepło. Nie należy długo wystawiać się na działanie zimnego powietrza, bo jest to szkodliwe dla 
zdrowia. W trybie chłodzenia, najbardziej komfortową jest różnica 5oC między temperaturą wewnątrz i na zewnątrz klimatyzowanego pomieszczenia.  

10. Podczas pracy urządzenia do wylotów powietrza nie należy wkładać rąk lub jakichkolwiek przedmiotów. Do klimatyzatora nie może dostać się woda. 
Urządzenia nie należy spryskiwać żadnymi płynami. Jeżeli podczas eksploatacji urządzenia, użytkownik zauważy jakiekolwiek nieprawidłowości, jak 
np. dziwny zapach lub dźwięk, dym, parę, ogień, nagrzanie obudowy lub wtyczki sieciowej, awarię bezpiecznika, zakłócenia funkcjonowania innych 
urządzeń, należy natychmiast wyłączyć urządzenie, odłączyć od zasilania sieciowego i niezwłocznie skontaktować się z autoryzowanym serwisem. 

11. Tylko autoryzowany serwis może dokonywać napraw i przeglądów gwarancyjnych urządzenia. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych 
nieprawidłową instalacją lub eksploatacją urządzenia, nieprzestrzeganiem instrukcji, niedozwolonymi zmianami lub naprawą przez osobę 
nieuprawnioną. Przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z czyszczeniem, naprawą, konserwacją lub przeglądem klimatyzatora, urządzenie 
należy wyłączyć i odłączyć od zasilania sieciowego.  

12. Pod groźbą utraty gwarancji, użytkownik nie może we własnym zakresie dokonywać żadnych napraw, modyfikacji lub demontażu obudowy 
urządzenia. W środku urządzenia nie znajdują się żadne części, które wymagałyby konserwacji ze strony użytkownika. Koniecznie należy zwrócić się 
do autoryzowanego serwisu, jeżeli przewód (wtyczka) sieciowy lub obudowa jest mechanicznie uszkodzony/uszkodzona, do klimatyzatora dostała się 
woda lub ciało obce, urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo lub jego wydajność jest niezadowalająca, chociaż użytkownik przestrzega wszystkich 
zaleceń instrukcji,  

13. Urządzenie należy czyścić suchą i miękką ścierką. Jeżeli obudowa urządzenia jest mocno zabrudzona, można użyć ścierki nasączonej domowym 
środkiem czystości. Urządzenia nie należy bezpośrednio spryskiwać wodą lub środkami czyszczącymi.  

14. Jeżeli na urządzeniu lub w jego instrukcji znajduje się symbol przekreślonego pojemnika na śmieci, produkt spełnia wymogi dyrektywy 
Unii Europejskiej 2002/96/EC w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zgodnie z powyższą dyrektywą wszystkie 
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne powinny być utylizowane oddzielnie od odpadów gospodarstw domowych lub innych 
odpadów, w specjalnie do tego przeznaczonych punktach zbiorczych.  

15. Według dyrektywy UE 2006/66/EC zużyte baterie należy utylizować zgodnie z przepisami w tym zakresie.  Nie należy usuwać baterii wraz 
z domowymi odpadami, wrzucać do ognia lub zakopywać w ziemi. Zużyte baterie należy dostarczyć do punktu zajmującego się ich 
utylizacją. Jeżeli płyn z baterii dostał się na skórę lub ubranie, należy go dokładnie zmyć zimną wodą.  

Opis produktu  

Moby Blue 0009 
Przenośny klimatyzator MB 0009 jest używany do chłodzenia, osuszania i wentylacji pomieszczeń mieszkalnych i biurowych o 
powierzchni do 21 m2. Przy okazji, z powietrza w klimatyzowanym pomieszczeniu urządzenie usuwa nieprzyjemne zapachy, kurz, 
bakterie i alergeny. MB 009 jest łatwy w obsłudze i można go dowolnie ustawić w klimatyzowanym pomieszczeniu. Dostarczony pilot 
zdalnego sterowania służy do obsługi i programowania urządzenia. 

• Symbol klimatyzatora: BAC-PO-0009-C06D; Kod EAN: 4260275270416; Kolor: biały/srebrny; Design “Moby Blue” by Blaupunkt; 

• Klasa energetyczna UE: A (EER); EER: 2,61; Napięcie: 220-240V/50Hz; Czynnik chłodniczy: R410a (ekologiczny);  

• Wydajność chłodzenia: 2,5 kW; Przepływ powietrza (wentylacja): 350 m
3
/h; Usuwanie wilgoci: 0,7 l/h;  

• Pow. chłodzenia: do 21m
2
; Zakres chłodzenie: 18

o
C – 35

o
C; Poziom szumów: 48 dB(A); 

• Wymiary (dł. x wys. x szer.): 463 x 775 x 382 mm; Waga netto: 32 kg.  

Moby Blue 1312 
Przenośny klimatyzator MB 1312 służy do chłodzenia, ogrzewania, osuszania i wentylacji pomieszczeń mieszkalnych i biurowych o 
powierzchni do 26 m2. Poza tym, urządzenie oczyszcza powietrze z nieprzyjemnych zapachów, bakterii, cząsteczek kurzu i alergenów. 
MB 1312 można również używać jako poręcznego grzejnika. Klimatyzator nie wymaga specjalistycznego montażu i konserwacji. 
Dostarczonym pilotem zdalnego sterowania można urządzenie obsługiwać i programować.  

• Symbol klimatyzatora: BAC-PO-1312-A06D; Kod EAN: 4260275270409; Kolor: biały/srebrny; Design “Moby Blue” by Blaupunkt; 

• Klasa energetyczna UE: A (EER); EER/COP: 2,62/2,5; Poziom szumów: 53 dB(A); Czynnik chłodniczy: R410a (ekologiczny);  

• Wydajność chłodzenia/grzewcza: 3,5/3,2 kW; Przepływ powietrza (wentylacja): 350 m
3
/h; Usuwanie wilgoci: 0,9 l/h;  

• Pow. chłodzenia/ogrzewania: do 26m
2
; Zakres chłodzenie: 18

o
C – 35

o
C; Zakres ogrzewania: 10

o
C – 25

o
C; Poziom szumów: 53 dB(A) 

• Wymiary (dł. x wys. x szer.): 463 x 775 x 382 mm; Waga netto: 35 kg.  
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Części urządzenia  

 
1. Szczeliny wentylacyjne powietrza wychodzącego 2. Panel sterowania 3. Kółka samonastawne 4. Uchwyty 5. Czujnik 

zdalnego sterowania 6. Filtr 7. Szczeliny wentylacyjne powietrza wchodzącego 8. Wejście rury odprowadzającej 

powietrze 9. Odpływ wody z kondensacji 10. Przewód sieciowy 11. Pokrywa kołnierza rury * 12. Elastyczna rura 

odpowietrzająca 13. Dysza wylotowa 14. Ssawka* 15. Blokada kółek samonastawnych* 16. Pilot zdalnego sterowania  

17. Uchwyt okienny 18. Wanienka odpływowa* 19. Elastyczna rura odpływowa* 20. Klamra (*części są opcjonalne). 

Instalacja urządzenia 
1. Przed instalacją należy sprawdzić, czy wloty i wyloty powietrza klimatyzatora 

nie są zablokowane. 

2. Następnie postawić urządzenie w pobliżu okna, w miejscu z łatwym dostępem 
do gniazdka sieciowego. Klimatyzator należy podłączyć do zasilania sieciowego 
dopiero po zakończeniu instalacji. 

3. Do otworu na tylnym panelu urządzenia przykręcić rurę odprowadzającą 
powietrze, jak pokazano na rys. nr. 1. Na końcówkę rury nasadzić dyszę 
wylotową (adapter okienny).  

 
4. Na końcówce elastycznej rury odprowadzającej powietrze na zewnątrz 

przymocować uchwyt okienny.  

5. Lekko uchylić okno, aby na zewnątrz wystawić dyszę wylotową,  
jak pokazano na rys. nr. 2.  

6. Sprawdzić, czy rura odprowadzająca powietrze nie jest pogięta,  
a okna i drzwi klimatyzowanego pomieszczenia – zamknięte.  

7. Wtyczkę sieciową klimatyzatora włożyć do gniazdka prądu zmiennego 220-
240V, 50Hz.   

8. Odsunąć wieczko pojemnika na baterie na tylnej stronie pilota zdalnego 
sterowania i włożyć do środka 2 baterie typu R03 „AAA” 1,5V, zwracając uwagę 
na polaryzację „+” i „-”. Zasunąć z powrotem pokrywkę pojemnika.  

Przyciski funkcyjne i symbole  

Panel sterowania na urządzeniu 

Poniżej symbole i przyciski panelu sterowania:  

1. COOL: Symbol chłodzenia 2. DRY: Symbol osuszania 3. FAN: Symbol 

wentylacji 4. HEAT: Symbol ogrzewania* (tylko dla MB 1312) 5. SMART: Symbol 

automatycznego (inteligentnego) trybu pracy 6. POWERFUL/SUPER: Symbol 

szybkiego schładzania 7. Wskaźnik temperatury 8. TIMER: Symbol czasomierza 

9. ALARM: Symbol alarmu 10. AUTO FAN: Symbol automatycznej wentylacji 11. 

FAN SPEED: Wskaźnik prędkość wentylatora 12. SLEEP: Symbol funkcji snu 13. 

MODE: Przycisk trybów pracy urządzenia 14. POWERFUL/SUPER: Przycisk 

trybu/funkcji szybkiego schładzania 15. FAN: Przycisk wentylatora 16. 

ON/OFF: Włącznik/wyłącznik sieciowy 16. Przyciski zwiększania � i  

zmniejszania� temperatury  oraz czasu.  

Pilot zdalnego sterowania 

Przyciski funkcyjne:  

Elastyczna rura 
odprowadzająca 
powietrze na 
zewnątrz 

Dysza wylotowa 
(adapter okienny/ 
nasadka na rurę)  

Instalacja rury i dyszy wylotowej 
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1/2. �/�: zwiększa/zmniejsza docelową temperaturę i czas zegara (+/- 1oC/1 min.) 3. ON/OFF: włącza/wyłącza 

urządzenie. 4. FAN: ustawia prędkość wentylatora: LOW (niska), MID (średnia), HIGH (wysoka) 5. TIMER: ustawia czas 

automatycznego włączenie/wyłączenia urządzenia 6. SLEEP: włącza funkcję snu 7. CLOCK: pozwala ustawić czas zegara 8. 

MODE: wybiera i uruchamia tryby pracy urządzenia. 9. SUPER: uruchamia funkcję szybkiego schładzania  

10. SWING: uruchamia opcje nawiewu (niedostępna dla MB 0009/MB 1312).  

Symbole (ikony) na wyświetlaczu: 

Tryb pracy FEEL (niedostępny dla MB 0009/MB 1312),  COOL: chłodzenie,  

 DRY: osuszanie,  FAN: wentylacja,  HEAT: ogrzewanie (tylko dla MB 1312),  Odbiór sygnału pilota,  

TIMER OFF: automat. wyłączanie,  TIMER ON automat. włączanie,  AUTO FAN: automat. prędkość wentylatora, 

 LOW: niska prędkość wentylatora,  MIDDLE: średnia prędkość wentylatora,  HIGH: wysoka prędkość 
wentylatora,  

 SLEEP: funkcja snu,  SWING: opcja nawiewu (niedostępna dla MB 0009/MB 1312),  SUPER: szybkie 

schładzanie,  wskaźnik baterii,  

 czas zegarowy. 

Obsługa klimatyzatora 

ON/OFF: Włączanie/wyłączanie urządzenia  

1. Po podłączeniu klimatyzatora do zasilania sieciowego na wyświetlaczu pojawia się 
komunikat w formie dwóch kresek, który sygnalizuje, że urządzenie znajduje się w stanie 
czuwania STANDBY i jest gotowe do eksploatacji.  

2. Naciskając przycisk  ON/OFF można włączyć i wyłączyć klimatyzator. Po włączeniu 
klimatyzator automatycznie wybiera tryb pracy, który był aktywny przed ostatnim wyłączeniem.  

3. Klimatyzator można obsługiwać panelem sterowania urządzenia i/lub pilotem zdalnego sterowania. 

CLOCK: Ustawienia czasu zegarowego  

1. Aby ustawić czas zegarowy, należy nacisnąć przycisk CLOCK. Na wyświetlaczu zaczynają migać dane czasu. 

2. Następnie naciskając przyciski �/�, można zwiększać lub zmniejszać cyfrę minut (+/- 1 minuta) i w ten sposób 
ustawić prawidłowy czas. Naciskając i przytrzymując powyższe przyciski można szybko przewinąć cyfrę minut w 
przód lub w tył 

 COOL: Chłodzenie 

Tryb chłodzenia jest idealny na gorące i parne dni, aby klimatyzowane pomieszczenie 
schłodzić i wysuszyć. Aby uruchomić tryb chłodzenia, należy: 

1. Naciskając przycisk trybu pracy MODE wybrać opcję COOL. Symbol chłodzenia 
pojawia się na wyświetlaczu.  

2. Naciskając przyciski � i � ustawić docelową temperaturę między 18oC – 35oC, do 
której urządzenie będzie schładzać pomieszczenie. Ustawiona wartość temperatury 
pojawia się na wyświetlaczu panelu sterowania. Funkcja chłodzenia jest aktywna, jeżeli docelowa temperatura jest 
niższa od faktycznej temperatury klimatyzowanego pomieszczenia. 

3. Naciskając przycisk wentylatora FAN wybrać jedną z czterech prędkości wentylatora:  maksymalna,  

średnia,  niska lub  automatyczna. W tym ostatnim przypadku, klimatyzator automatycznie wybiera 
prędkość wentylatora w zależności od ustawionej temperatury 

 DRY: Osuszanie 

Tryb osuszania służy do usuwania wilgoci z pomieszczeń. Aby uruchomić tryb osuszania, 
należy: 

1. Naciskając przycisk trybu pracy MODE wybrać opcję DRY. Symbol osuszania pojawia 
się na wyświetlaczu.  

2. W trybie osuszania, urządzenie automatycznie ustawia prędkość wentylatora.  

 FAN: Wentylator  

Jeżeli klimatyzator jest używany jako wentylator, montaż rury odpowietrzającej nie jest 
konieczny. Aby uruchomić tryb wentylacji, należy: 

1. Naciskając przycisk trybu pracy MODE, wybrać opcję FAN. Symbol wentylatora pojawia 
się na wyświetlaczu. 

2. Naciskając przycisk FAN, wybrać prędkość wentylatora:  maksymalna,  

średnia lub  niska. 
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 HEAT: Ogrzewanie (tylko dla MB 1312) 

Aby uruchomić tryb ogrzewania, należy: 

1. Naciskając przycisk trybu pracy MODE wybrać opcję HEAT. Symbol ogrzewania pojawia się na wyświetlaczu.  

2. Naciskając przyciski � i � ustawić docelową temperaturę między 10oC – 25oC, do której urządzenie będzie 
ogrzewać pomieszczenie. Ustawiona wartość temperatury pojawia się na wyświetlaczu. Funkcja ogrzewania jest 
aktywna, jeżeli docelowa temperatura jest wyższa od faktycznej temperatury klimatyzowanego pomieszczenia. 

3. W trybie ogrzewania, urządzenie automatycznie ustawia prędkość wentylatora.  

 SMART: Automatyczny (inteligentny) tryb pracy  

Aby uruchomić automatyczny (inteligentny) tryb pracy, należy: 

1. Naciskając przycisk trybu pracy MODE wybrać opcję SMART. Symbol automatycznego trybu pracy pojawia się na 
wyświetlaczu.  

2. Klimatyzator automatycznie wybiera odpowiedni tryb pracy – chłodzenie COOL lub ogrzewanie HEAT (dla MB 1312) 
- w zależności od różnicy między temperaturą ustawioną i faktyczną w klimatyzowanym pomieszczeniu.  

 POWERFUL/SUPER: Szybkie schładzanie 

Aby uruchomić szybkie schładzanie, należy nacisnąć przycisk POWERFUL/SUPER. Klimatyzator pracuje z najwyższą 
prędkością wentylatora. W tym trybie pracy nie można zmienić ani docelowej temperatury, ani prędkości wentylatora.  

 SLEEP: Funkcja snu 

Funkcja SLEEP pozwala stopniowo redukować pracę urządzenia i po 8 godz. automatycznie je wyłączyć. Funkcję SLEEP 
najlepiej włączyć przed snem. Aby uruchomić i ustawić funkcję snu, należy: 

1. Naciskając przycisk MODE lub SMART, wybrać pożądany tryb pracy: COOL schładzanie, DRY osuszanie, SMART 
automatyczny lub HEAT ogrzewanie (tylko dla MB 1312). 

2. Nacisnąć przycisk SLEEP. W trybie schładzania COOL temperatura rośnie o 1oC po godzinie i o 2oC po następnych 2 
godzinach. W trybie DRY wydajność osuszania jest redukowana co godzinę przez pierwsze dwie godziny. W trybie 
ogrzewania HEAT temperatura spada o 1oC przez 3 godziny.  

 TIMER: Ustawianie czasu automatycznego wyłączania i włączania urządzenia 

Używając czasomierza można tak zaprogramować klimatyzator, aby włączył lub wyłączył się samoczynnie po upływie 
ustalonego okresu czasu.   

Aby ustawić czas automatycznego wyłączenia urządzenia TIMER OFF, należy: 

1. Podczas pracy urządzenia nacisnąć przycisk TIMER i naciskając przyciski � i �, ustawić przedział czasu, po którego 
upływie urządzenie wyłączy się automatycznie.  

2. Po ustawieniu, dane czasu automatycznego wyłączenia pojawiają się na wyświetlaczu.  

Aby ustawić czas automatycznego włączenia urządzenia TIMER ON, należy: 

1. Po wyłączeniu urządzenia (w stanie gotowości STANDBY), nacisnąć przycisk TIMER.  

2. Naciskając przycisk MODE, wybrać dla urządzenia tryb pracy po automatycznym włączeniu. Następnie naciskając 
przycisk FAN ustawić pożądaną prędkość wentylatora.  

3. Naciskając przyciski � i � ustawić docelową temperaturę, którą urządzenie powinno osiągnąć po włączeniu.  

4. Ponownie nacisnąć przycisk TIMER i naciskając przyciski � i � ustawić przedział czasu, po którego upływie 
urządzenie włączy się automatycznie. 

Aby skasować ustawienia czasomierza należy ponownie nacisnąć przycisk TIMER.  

Cykliczne usuwanie nagromadzonej wody 

W urządzeniu gromadzi się woda z kondensacji, którą należy usuwać następująco: 

1. Wyłączyć urządzenie i wyciągnąć nasadkę z otworu odpływu wody, który 
znajduje się na tylnym panelu urządzenia.  

2. Woda powinna spływać do wanienki odpływowej. Urządzenie jest 
odwodnione w momencie, kiedy z otworu odpływowego nie spływa już woda.  

3. Po odwodnieniu włączyć urządzenie i naciskając przycisk MODE, wybrać tryb 
pracy chłodzenia COOL, osuszania DRY lub ogrzewania HEAT (tylko dla MB 
1312). Kompresor rozpoczyna pracę ok. 3 min. po włączeniu urządzenia.  

Odpływ 
wody 

 

Wanienka 

 

Nasadka  

 


