
KLIMATYZATOR JONIZATOR POWIETRZA 
MODEL: AG389

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje podstawowe
Klimatyzator pokojowy 3w1 (klimatyzator, nawilżacz, oczyszczacz) to niezastąpione urządzenie 
podczas upalnych dni.

Klimatyzator wykorzystuje proces chłodzenia powietrza w trakcie odparowania wody. W rezultacie, 
chłodniejszy prąd powietrza przepływa przez klimatyzator do wnętrza pomieszczenia. Najlepszą wydajność 
urządzenia uzyskuje się w miejscach o wysokiej temperaturze i niskim współczynniku wilgotności powietrza.

Cechy produktu:

• Świetnie sprawdzi się w każdym domu bez klimatyzacji - pomoże przetrwać nawet najbardziej 
upalne dni. 

• Zastosowanie dużego śmigła i mocnego silnika sprawiło, że wiatrak wytwarza dużą siłę nawiewu 
przy umiarkowanej głośności. 

• Klimator obsługuje 3 funkcje, dzięki czemu z powodzeniem może zastąpić kilka urządzeń: 
chłodzenie (za pomocą wody i kostek lodu), oczyszczanie, jonizowanie i nawilżanie powietrza. 

• Komfort użytkowania podnosi możliwość wyboru spośród 3 prędkości nadmuchu, dzięki czemu 
możesz dowolnie dostosowywać urządzenie do swoich potrzeb. 

• Sterowanie urządzeniem odbywa się za pomocą panelu kontrolnego, na którym masz możliwość 
wyboru funkcji. Dodatkowo można sterować za pomocą dołączonego pilota bezprzewodowego. 

• Posiada wbudowany pojemnik na chłodną wodę i kostki lodu, 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. 
• Wbudowane kółka dla łatwego przesuwania klimatyzatora. 
• Bardzo prosta obsługa urządzenia: wystarczy do pojemnika wlać wodę, włożyć pojemnik do 

klimatyzatora i włączyć urządzenie. Po wyczerpaniu się wody z pojemnika czynność powtórzyć. 
Specyfikacja:

• Model: JC110 
• Zasilanie prądem: 220-240V, 50 Hz, 65 W 
• Pojemność zbiornika: 6L 
• Przepływ powietrza: > 500 m3/h 
• Zdalne sterowanie pilotem 
• 3 stopniowa regulacja siły podmuchu 
• Manualna regulacja kierunku nawiewu w pionie 
• Wbudowany timer 
• Możliwość włączenia automatycznej zmiany kierunku nawiewu w poziomie 
• Wbudowany filtr powietrza 
• Kolor urządzenia: czarny 
• Wymiary: 69,5cm x 30cm x 28cm 
• Waga: 6kg 

W zestawie:

• Klimatyzator 
• 2 pojemniki na lód 
• Pilot bezprzewodowy 

2. Przygotowanie do użycia
1. Rozpakować klimatyzator.

2. Wlać zimną wodę (przestrzegając poziomów MIN i MAX) do wnętrza pojemnika klimatyzatora, dla 
polepszenia chłodzenia zaleca się włożenie do zamrażarki na 2 godziny dołączonych wkładów na 
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lód, a następnie włożenie ich do pojemnika na wodę.

3. Ustawić klimatyzator w wybranym miejscu tak, aby nic nie zasłaniało otworów wlotowych i 
wylotowych urządzenia, a następnie podłączyć go do prądu.

Uwaga: nie przechylać, ani nie kłaść napełnionego wodą klimatyzatora!

3. Obsługa

Pracą klimatyzatora steruje się za pomocą przycisków na jego panelu sterowania lub za pomocą 
dołączonego pilota.

Opis przycisków:

• ON/OFF – włącza/wyłącza klimatyzator

• Speed – regulacja obrotów wentylatora

• Swing – włączenie/wyłączenie poziomej zmiany kierunku nawiewu

• Mode – zmiana trybu pracy wentylatora (szybkość sterowana za pomocą przycisku Speed / 1 tryb 
zmiennej szybkości (szybki) / 2 tryb zmiennej szybkości (wolny – tryb nocny)

• Timer – ustawianie czasu (w godzinach) pracy klimatyzatora
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• Freeze – włączenie funkcji schładzania i nawilżania powietrza (używać tylko gdy w pojemniku 
klimatyzatora znajduje się odpowiednia ilość schłodzonej wody)

Po włączeniu klimatyzatora można wyregulować ręcznie kierunek nawiewu w pionie za pomocą dwóch 
przesuwnych łapek w przedniej kratce klimatyzatora.

Raz na kilka godzin kontrolować poziom wody w pojemniku. Jeżeli zbliży się do poziomu minimalnego, dolać
lub wymienić wodę na zimniejszą.

4. Czyszczenie

Raz na 2 tygodnie (w zależności od intensywności użytkowania) należy przeczyścić filtry klimatyzatora, w 
tym celu należy:

1. Odłączyć urządzenie od prądu.

2. Odkręcić śrubkę kratki filtru antystatycznego na tylnej ściance klimatyzatora, a następnie wyjąć filtr.

3. Wyjąć filtr WL-SXE (plaster miodu) z wnętrza klimatyzatora.

4. Umyć oba filtry w ciepłej wodzie z łagodnym detergentem.  Przepłukać czystą wodą, wysuszyć je, a 
następnie zamocować spowrotem w klimatyzatorze.

5. Uwagi i środki ostrożności
Użyj tego klimatyzatora tylko jak opisano w instrukcji. Każde inne zastosowanie nie zalecane przez 
producenta może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażeń ciała. 

• Upewnij się, że zasilanie sieciowe jest zgodne z napięc em podanym dla urządzenia (220 - 240V ~ / 50 
Hz). 

• Produkt nie jest zabawką. Dzieci powinny być odpowiedni o nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.

• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach 
fizycznych, czuciowych lub umysłowych lub bez niezbędnego doświadczenia i wiedzy, chyba że zostały one 
odpowiednio nadzorowane i poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za 
ich bezpieczeństwo. 

• Nie wolno ograniczać dopływu powietrza do kratki wlotowej i wylotowej. 

• Nie przesuwać, nie transportować, ani nie przechylać klimatyzatora gdy jest napełniony wodą. 

• Nie włączać funkcji chłodzenia/nawilżaczania gdy klimatyzator NIE JEST napełniony wodą przynajmniej do 
poziomu minimalnego (patrz oznaczenie na pojemniku na wodę). 

• Odłączyć zasilanie sieciowe, gdy urządzenie nie jest używane lub gdy ma zostać wyczyszczone. 

• Nie umieszczaj niczego na urządzeniu, nie używać urządzenia do suszenia odzieży. 

• Unikaj umieszczania palców lub przedmiotów we wlocie powietrza / wylocie powietrza, gdyż może to 
doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru i może spowodować uszkodzenie ciała lub urządzenia. 

• Nie należy używać urządzenia, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone. Jeśli przewód zasilający jest 
uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, dystrybutora lub osobę o podobnych kwalifikacjach 
w celu unikni ęcia zagrożenia bezpieczeństwa. 

Importer: APTEL  Adam Pawlak sp.j. http://www.hurtownia.aptel.pl 3/4

http://www.hurtownia.aptel.pl/


• Nie używaj urządzenia, jeśli spadło z wysokości lub poniosło szkodę w inny sposób. Skontaktuj się z 
wykwalifikowanym personelem technicznym, aby zbadał urządzenie.

• W okresach intensywnego używania klimatyzatora, czyść jego filtry przynajmniej raz na 2 tygodnie.

• Nie należy używać agresywnych detergentów do czyszczenia tego urządzenia. Urządzenie należy czyścić 
przy pomocy wilgotnej (nie mokrej) ściereczki. Zawsze należy wyjąć wtyczkę z gniazdka przed 
czyszczeniem. 

• Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na przewodzie i nie wyginać go. 

• Nie zaleca się używania przedłużacza, ponieważ może się przegrzać i spowodować zagrożenie pożarem. 
Nie należy używać jednego przedłużacza do pracy wielu urządzeń. 

• Nie należy zanurzać przewodu, wtyczki lub innego elementu urządzenia w wodzie lub innych cieczach. 

• Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami. Nie wrzucaj urządzenia do wody!

• Nie umieszczaj klimatyzatora nad lub w pobliżu mocnego źródła ciepła. Nie używać w temperaturach 
poniżej 0.

• Nie wolno podłączać urządzenia do źródła zasilania, zanim zostało ono prawidłowo zamontowane i 
ustawione. 

• Nie wolno umieszczać przewodów pod dywanami. Nie przykrywaj przewodu kocem, dywanem lub 
podobnymi materiałami. 

Klimatyzator posiada gorące i iskrzące części wewnątrz. Nie może być używany w potencjalnie 
niebezpiecznych miejscach zawierających elementy lub rzeczy łatwopalne, wybuchowe, chemikalia itp.

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby 
o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości 
sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w 
bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się
sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

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