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Klimatyzator ewaporacyjny 3 w 1 

 

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA 

 

 

Przeczytać przed użyciem – WAŻNE ! : 

 

• Należy używać wody zdatnej do picia (woda z wodociągu zdatna do picia). 

• Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie ujemnych temperatur. 

• Woda z urządzenia nie nadaje się do picia. 

• Urządzenie TYLKO do użytku wewnętrznego (nie jest odporne na opady atmosferyczne). 
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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA: 

1. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. 

2. Podłączyć urządzenie do jednofazowego zasilania prądu zmiennego o napięciu 230 V. 

3. Zawsze przełączaj urządzenie do pozycji OFF i odłączaj je od gniazda elektrycznego, gdy nie jest używane. 

4. Należy zachować szczególną ostrożność, gdy urządzenie jest używane przez dzieci, osoby niepełnosprawne lub osoby starsze. 

5. Nie układaj przewodu zasilającego pod dywanem, wykładziną, chodnikami lub podobnymi. Ułóż przewód z dala od stref ruchu i aby uniknąć 

potknięcia się o niego. 

6. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką lub po awarii urządzenia, upuszczeniu go lub uszkodzeniu w jakikolwiek 

sposób. 

7. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać niezwłocznie wymieniony przez wykwalifikowanego elektryka. 

8. Używaj urządzenia w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Podczas użytkowania zachowaj odległość minimum 20 cm od ściany, aby 

zapewnić wlotom powietrza oraz otworom wylotowym swobodny przepływ powietrza. Urządzenie nie może znajdować się bezpośrednio za lub 

obok zasłon lub podobnych kurtyn. 

9. Nie wkładaj palców ani żadnych innych przedmiotów do kratek w urządzeniu, aby uniknąć zagrożenia podczas użytkowania. Nie blokuj wlotów 

powietrza ani otworów wylotowych w żaden sposób. 

10. Należy używać tylko czystej wody do napełniania zbiornika. Nie wolno nalewać wody poniżej minimalnego oraz powyżej maksymalnego 

wskaźnika poziomu wody. NIE wolno uzupełniać wody, gdy urządzenie jest włączone. 

11. Jeśli chcesz przenieść produkt, gdy woda znajduje się w zbiorniku, odłącz urządzenie od zasilania i powoli, bardzo delikatnie, popchnij z boku 

urządzenie, aby uniknąć rozlania wody. Najlepszą metodą byłoby opróżnienie urządzenia za pomocą zaworu na dole urządzenia.  

12. Przechowuj pudełko z kryształkami lodu z dala od dzieci, ponieważ jest to substancja chemiczna, która jest szkodliwa w przypadku połknięcia. 

Upewnij się również, że opakowanie lodu nie jest umieszczone bezpośrednio na słońcu. Kryształy lodu mogą być używane przez 5 lat. Przy 

złomowaniu urządzenia należy przestrzegać przepisów dotyczących usuwania kryształów lodu. 

13. Używaj urządzenia tylko na płaskiej, suchej podłodze. 

14. Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych 

lub umysłowych, lub braku doświadczenia i wiedzy. 

15. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem. 

 

 

 

 

   SPECYFIKACJA: 

Model 170 

Zasilanie 220-240V~50/60Hz 

Moc 65 W 

Pojemność zbiornika na wodę 8,0 l 

Zużycie wody 1,0 l/h 
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INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 

1. Podczas korzystania z urządzenia upewnij się, że znajduje się ono na płaskiej i stabilnej powierzchni. Urządzenie 

może zostać uszkodzone, jeśli zostanie umieszczone na pochyłości. Następnie nalej wody oraz włóż pojemnik z 

lodem do zbiornika na wodę:               

 

 

2. Włóż wtyczkę bezpośrednio do standardowego gniazdka 230V. Upewnij się, że wtyczka pasuje do gniazda. 

2. Przekręć pokrętło do pozycji ON 

3. Naciśnij przycisk LO / MI / HI, aby ustawić żądaną prędkość wentylatora (Niska / Średnia / Wysoka). 

4. Jeśli chcesz powiększyć obszar chłodzenia w swoim pokoju, naciśnij przycisk VANE: wentylator będzie oscylował. 

Aby przestał oscylować, wystarczy ponownie nacisnąć przycisk VANE. Aby ukierunkować nadmuch, ukierunkuj 

poziome żaluzje w górę lub w dół. 

5. Przycisk chłodzenia: UWAGA: Funkcję chłodzenia można ustawić tylko podczas działania wentylatora. 

Przed uruchomieniem urządzenia w trybie chłodzenia, upewnij się, że zbiornik na wodę jest prawidłowo 

zamocowany. Wlej czystą wodę do zbiornika na wodę. Podczas dodawania wody upewnij się, że poziom wody jest 

pomiędzy wskaźnikami minimum oraz maksimum. Naciśnij przycisk Cool (Chłodzenie) po dolaniu wody, a 

urządzenie zacznie wydmuchiwać chłodne powietrze. 

6. Urządzenie może wyłączyć się samoczynnie: pokrętło timera może ustawić w zakresie 0-120 minut. 

7. Jeśli okaże się, że powietrze nadal nie jest wystarczająco chłodne, można dodać dodatkowy lód do zbiornika na 

wodę lub kryształki lodu (wyciągając zbiornik na wodę). Nie wolno przekraczać maksymalnego poziomu zbiornika 

na wodę, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub porażenie prądem. 

Uwaga: Przed użyciem kryształków lodu najpierw należy zdjąć pokrywę z pudełka z kryształkami lodu i wlać czystą 

wodę do pudełka z kryształkami lodu, aż osiągnie maksymalny poziom, a następnie umieścić pokrywę z powrotem 

na pudełku z kryształkami lodu i odczekać 15 minut; po drugie należy umieścić go w zamrażarce i odczekać, aby 

kryształki lodu zamarzły przez 1 do 2 godzin. 

7. Można całkowicie wyciągnąć zbiornik na wodę, a następnie uzupełnić wodę w zbiorniku lub wyczyścić zbiornik. 

8. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk OFF. 

10. Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, ustaw wszystkie przełączniki w pozycji OFF i wyjmij wtyczkę z gniazdka. 

3. Dolej wody do zbiornika 

4. Umieść lód w wodzie 

1.Obróć małą gałkę 

2. Wysuń zbiornik na wodę  5. Umieść także kryształki lodu w wodzie  
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KONSERWACJA 

1. Zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazdka i pozwól wentylatorowi przestać działać przed czyszczeniem. 

2. Wyczyść zewnętrzne powierzchnie miękką wilgotną szmatką. 

UWAGA: 

Nie zanurzaj urządzenia w wodzie. 

Nie używaj żadnych chemicznych środków czyszczących, takich jak detergenty i materiały ścierne. 

Nie pozwól, aby wnętrze zamokło. 

3. Po dłuższym okresie nieużywania urządzenia, należy wymienić wodę w zbiorniku. Wodę należy wymieniać co 

najmniej raz w tygodniu na świeżą. Pamiętaj również, aby czyścić filtr o strukturze plastra miodu, odkręcając filtr i 

wyjmując uchwyt filtra. Filtr powinien być czyszczony w łagodnym roztworze mydlanym, a następnie pozostawiony 

do wyschnięcia przed ponownym zamontowaniem. 

4. Gdy urządzenie nie jest używane, upewnij się, że jest odłączone od gniazdka i jest opróżnione z wody. 

5. W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia, nie próbuj samodzielnych napraw, ponieważ może to 

spowodować zagrożenie pożarowego lub porażenia prądem. 

 

 

 

Uwaga：w związku z ciągłym udoskonalaniem produktów, zastrzega się możliwość zmiany parametrów. 
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GWARANCJA: 

Sprzedawca gwarantuje przez 12 miesięcy od daty zakupu, że sprzedawany towar jest bez wad i jest zgodny z opisem danego towaru. 

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej - 

w przypadku Konsumentów. W przypadku firm rękojmia jest wyłączona (w przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza 

się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym). 

Opis procedury reklamacyjnej: 

1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem e-mail: serwis@UltraMist.pl . Poprawnie złożona 

reklamacja powinna zawierać co najmniej: 

•imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, 

•datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, 

•numer dokumentu potwierdzającego zakup, 

•przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, 

•wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. 

Nie należy wysyłać przesyłek przed kontaktem pod adresem e-mail: serwis@UltraMist.pl 

2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się  

do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.  

3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej i pełnej postaci.  

4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail. 

 

 

INFORMACJE O OCHRONIE ŚRODOWISKA: 

Należy przestrzegać aktualnych regulacji prawnych dotyczących zaopatrzenia w wodę. Zgodnie z normami, urządzenie, w którym do wody 

dodawane są środki chemiczne, nie może być podłączone bezpośrednio do publicznej sieci wody pitnej, aby zapobiec przedostaniu  się 

chemikaliów do wodociągu. Dozwolone jest jednak podłączenie do publicznego wodociągu na krótki czas, i tylko w przypadku zastosowania 

zaworu zwrotnego bezpośrednio na kranie. 

Utylizacja opakowania urządzenia, wymienionych części, urządzenia jako całości, oraz różnych płynów musi odbywać się w sposób przyjazny 

dla środowiska, bez zanieczyszczania ziemi, powietrza i wody, oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami.  

 

 

INSTRUKCJA ODPOWIEDNIEJ UTYLIZACJI ODPADÓW I OPAKOWAŃ: 

 

 

Surowce wtórne: żelazo, aluminium, miedź, tworzywa sztuczne, karton, należy przekazać do autoryzowanego punktu 

zbiórki lub recyklingu. Nie należy wyrzucać surowców wtórnych do pojemników na odpady komunalne zmieszane.  

 

 

 

Zużyte urządzenia elektryczne, baterie, oleje, należy przekazać do specjalistycznego punktu zbiórki (nie wolno wyrzucać 

ich z pozostałymi odpadami). 

 


