
KLIMATYZACJA SAMOCHODOWA 290 ml
model: AG224

INSTRUKCJA OBSŁUGI
1. Informacje podstawowe
Klimatyzator wykorzystuje proces chłodzenia powietrza w trakcie odparowywania wody (w 
momencie gdy wysoka temperatura powietrza takie parowanie wody wywołuje). W rezultacie, 
chłodniejszy prąd powietrza przepływa przez klimatyzator do wnętrza kabiny pojazdu bądź 
innego pomieszczenia w którym się znajduje. Najlepszą wydajność urządzenia uzyskuje się w 
miejscach o wysokiej temperaturze i niskim współczynniku wilgotności powietrza.

Cechy produktu:

• Zasilany jest z gniazdka zapalniczki samochodowej 12V, a długi kabel zasilający 
pozwala na bezproblemowe podłączenie klimatora do prądu w każdym miejscu 
samochodu.

• Posiada możliwość dwustopniowej regulacji mocy nawiewu (słabiej / mocniej).
• Można go wygodnie przymocować w samochodzie np. do deski rozdzielczej, przy 

pomocy specjalnej taśmy samoprzylepnej (dołączona w zestawie)
• Można go zabrać np. na ryby, na camping, do namiotu, postawić na biurku przy 

komputerze itp.
• Posiada wbudowany pojemnik na chłodną wodę, która wzmacnia efektywność 

wentylatora. Parowanie przebiega na specjalnym, specjalnie do tego celu 
zaprojektowanym panelu zbudowanym z gąbki, który nieustannie nasycany jest wodą. 
Poprzez odparowywanie wody dochodzi do obniżenia temperatury panela, co prowadzi 
do obniżenia temperatury przepływającego powietrza przez panel. Schłodzone 
powietrze obniża temperaturę pomieszczenia, w którym znajduje się klimatyzator.

• Do pojemnika można wlać również płyn zapachowy zamiast wody!
• Bardzo prosta obsługa urządzenia: wystarczy wlać wodę do pojemnika, włożyć go do 

klimatyzatora i następnie włączyć urządzenie. Po wyczerpaniu się wody z pojemnika 
czynność należy powtórzyć (napełnić zbiornik).

• Kolor urządzenia: czarny
• Wymiary: 20cm x 10cm x 15cm

2. Obsługa

Aby uruchomić urządzenie wykonaj poniższe kroki:

1. Wyjmij pojemnik ze środka urządzenia i napełnij go chłodną cieczą / wodą.
2. Umieść pojemnik z powrotem na swoim miejscu i zamknij pokrywę klimatora.
3. Podłącz urządzenie za pomocą zasilacza sieciowego bądź wtyczki zapalniczki.
4. Ustaw klimator w dogodnym miejscu i włącz go za pomocą przełącznika I/O
5. W trakcie działania klimatora cieczy będzie ubywać. Chłodna woda będzie 

stopniowo wchłaniana przez gąbkę, aż w końcu wyparuje. Dzięki temu 
ochłodzone powietrze będzie wywiewane na zewnątrz urządzenia. 

6. Poziom cieczy można na bieżąco kontrolować dzięki miarce po prawej stronie.
7. Po zakończeniu pracy, wyłącz za pomocą przycisku a następnie odłącz 

zasilanie.

3. Uwagi i środki ostrożności

• W razie zauważenia uszkodzenia kabla zasilającego bezwzględnie nie 
uruchamiaj klimatyzatora!

• Chroń urządzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi!
• Urządzenie powinno być utrzymane w jak największej czystości.
• Zawsze sprawdzaj szczelność pojemnika na ciesz! Jakikolwiek przeciek może 

doprowadzić do uszkodzenia urządzenia!
• Mokra gąbka wchłaniająca, jest normalnym efektem pracy urządzenia.
• Urządzenie powinno pracować w jednym poziomie, przechylenie go podczas 

pracy może spowodować wyciek płynu i w rezultacie zalanie urządzenia.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem http://www.aptel.pl
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