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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
TERMOWENTYLATOR / WENTYLATOR, NAWILŻACZ, OCZYSZCZACZ 

POWIETRZA, JONIZATOR 
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PRZECZYTAJ I ZAPAMIĘTAJ PONIŻSZĄ INSTRUKCJĘ 
 

Przeczytaj uważnie instrukcję przed przystąpieniem do montażu, instalacji, obsługi lub 

utrzymania urządzenia. Chroń siebie i innych, czytając wszelkie instrukcje dotyczące 

bezpieczeństwa. 

Nie stosowanie się do instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia. 

Koniecznie zachowaj instrukcję do późniejszego wykorzystania. 

 

 

 

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

 

 

A - POKRYWA ZBIORNIKA  
B - PANEL STERUJĄCY  
C - PANEL PRZEDNI  
D - WSKAŹNIK ZASILANIA  
E - OTWIERANIE ZBIORNIKA  
F - UCHWYT – NIE PRZENOŚ W CZASIE PRACY URZĄDZENIA !!!  
G - POKRYWA FILTRA (OTWIERANA)  
H - FILTR  
I – PANEL TYLNY 
 

1. Używaj urządzenia tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Każde inne użycie 

nie zalecane przez producenta może spowodować pożar, porażenie prądem lub 

obrażenia ciała. 

2. Upewnij się, że źródło zasilania jest zgodne z wymaganiami elektrycznymi 

urządzenia. (AC220-240V/50Hz) 

3. Szczególna ostrożność jest konieczna, gdy urządzenie jest używane przez lub w 

pobliżu dzieci lub osób niepełnosprawnych i kiedy urządzenie jest pozostawione bez 
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dozoru. 

4. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem upewnij się, że wtyczka urządzenia pasuje 

do gniazdka i jest w nim osadzona stabilnie, jeżeli nie koniecznie skontaktuj się z 

wykwalifikowanym elektrykiem. Nie próbuj przerabiać wtyczki na własną rękę, chyba, 

że masz do tego niezbędne uprawnienia. 

5. W miarę możliwości należy unikać korzystania z przedłużaczy, ponieważ 

przedłużacz może się przegrzać i spowodować pożar.(upewnij się, że Twój 

przedłużacz jest przystosowany do obsługi takiego urządzenia) Nigdy nie używaj 

jednego przedłużacza do obsługi więcej niż jednego urządzenia.  

6. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką lub po awarii 

urządzenia, lub kiedy zostało uszkodzone w inny sposób. Skontaktuj się z serwisem. 

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

producenta lub jego serwisanta lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu 

uniknięcia zagrożenia. 

8. Wyłącz zasilanie i odłącz kabel zasilający przed serwisowaniem lub 

przenoszeniem urządzenia. Zawsze odłączaj urządzenie, gdy nie jest ono używane. 

UWAGA: PODCZAS PRZENOSZENIA, SERWISOWANIA URZADZENIA, ZAWSZE 

ODOŁĄCZ URZADZENIE Z GNIZADKA SIECIOWEGO. NIGDY W TAKICH 

PRZYPADKACH NIE POLEGAJ WYŁĄCZNIE NA KLAWISZU WŁĄCZ / WYŁĄCZ 

(ON / OFF BUTTON) 

9. Aby odłączyć urządzenie, przekręć przełącznik do pozycji OFF, a następnie wyjmij 

wtyczkę z gniazdka. Ciągnij tylko za wtyczkę. Nie ciągnij za przewód przy odłączaniu 

urządzenia. 

10. Nie wkładaj palców lub innych ciał obcych w urządzenie, gdyż może to 

spowodować porażenie prądem lub pożar lub uszkodzenie urządzenia. Nie należy 

blokować ani manipulować przy urządzeniu w jakikolwiek sposób w trakcie jej 

eksploatacji, poza używaniem panelu sterowania. 

11. Aby uniknąć ewentualnego pożaru, nie blokować wlotów powietrza w jakikolwiek 

sposób. Nie należy umieszczać urządzenia na miękkich powierzchniach, jak łóżko, 

gdzie otwory wlotowe powietrza mogą zostać zablokowane. 

12. Zawsze umieszczaj urządzenie na stabilnej, równej powierzchni podczas pracy, 

aby uniknąć niebezpieczeństwa wywrócenia się urządzenia. Upewnij się, inne 

przedmioty nie spoczywają na przewodzie zasilającym. Nie należy wkładać przewodu 

zasilającego pod wykładziny. Ułóż przewód zasilający z dala od korytarzy ruchu aby 

uniknąć potknięcia. 

13. Urządzenie jest gorące podczas użytkowania. Aby uniknąć oparzeń, nie dotykaj 
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gorących powierzchni. Zawsze należy używać uchwytu podczas przenoszenia tego 

urządzenia. 

Trzymaj materiały łatwopalne, takie jak meble, poduszki, pościel, papiery, odzież i 

zasłony w odległości co najmniej 0,9 m od przedniej i 0,3 m  z boków i z tyłu 

urządzenia. 

14. Urządzenie posiada gorące, łukowe lub iskrzące części wewnątrz. Nie możesz go 

używać w niebezpiecznych miejscach, takich jak składowiska materiałów 

łatwopalnych, wybuchowych, agresywnych, atmosfery chemicznej. 

15. Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania w miejscach mokrych i 

wilgotnych. Nigdy umieszczaj urządzenia w miejscu, gdzie urządzenie może wpaść 

do wanny lub innego pojemnika z wodą.  

16. Nie używaj tego urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznica lub 

basenu. 

17. Nie wolno używać urządzenia na zewnątrz. 

18. W celu uniknięcia przegrzania, nie zakrywaj urządzenia żadnym materiałem oraz 

nie zasłaniaj wlotów i wylotów powietrza. 

19. Urządzenie nie musi znajdować się bezpośrednio w pobliżu gniazdka. 

 

UWAGA: 

W TRYBIE OGRZEWANIA, POWIETRZE WYCHODZACE Z URZĄDZENIA 

JAK I NIEKTÓRE JEGO ELEMENTY SA GORĄCE, NIE DOTYKAJ 

GORĄCYCH CZĘŚCI URZADZENIA – RYZYKO POPARZENIA ! 

 

OSTRZEŻENIE: RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM ! 
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OBSŁUGA PANELU STEROWANIA 

 

 

SYGNALIZACJA LED 

A – WSKAZNIK OSTRZEGAJĄCY O PUSTYM ZBIORNIKU NA WODĘ 

B – TIMER 

C – JONIZACJA 

D – NAWILŻANIE 

E – OGRZEWANIE 

F – SYGNALIZACJA WŁĄCZENIA URZĄDZENIA 

STEROWANIE 

G – KLAWISZ RESET (KASOWANIE) 

H – KLAWISZE USTAWIEŃ 

TIMER – USTAWIANIE ZEGARA 

ION – WŁACZANIE / WYŁ JONIZACJI 

HUMIDIFIER – WŁ / WYŁ NAWILŻANIA 

HEATER – WŁ / WYŁ OGRZEWANIA 

I – WŁ  /WYŁ URZĄDZENIA 

 

1. JAK WŁĄCZYĆ WENTYLATOR (ZIMNE POWIETRZE)?  

Włącz urządzenie do sieci elektrycznej. Naciśnij przełącznik z tyłu urządzenia, ustawiając go 

na I - ON. Alarm akustyczny zasygnalizuje, że urządzenie jest włączone. Jeśli nie naciśniesz 

przycisk ON / OFF ( „I” w opisie powyżej) jedynymi aktywnym klawiszem będzie TIMER do 

ustawienia opóźnionego uruchamianie (patrz punkt 6). 
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Jeśli nie naciśniesz przycisk ON / OFF na panelu sterowania urządzenie emituje tylko 

chłodne powietrze. Celem wyłączenia ponownie naciśnij przycisk z tyłu urządzenia. 

2. JAK WYŁĄCZYĆ URZĄDZENIE ? 

Jeśli chcesz wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk ON / OFF niebieskie światło na przednim 

panelu wyłączy się. W celu zupełnego odłączenia urządzenia od prądu naciśnij przełącznik z 

tyłu urządzenia i ustawić go w pozycji 0 - off i wyjmij wtyczkę. 

3. OGRZEWANIE 

Urządzenie może pracować w dwóch trybach grzewczych. 

Jeśli naciśniesz klawisz GRZEJNIKA (HEATER) można małą moc LOW i wysoką moc, 

odpowiednie oświetlenie włączy się. Kiedy temperatura w pomieszczeniu będzie wyższa od 

26 ° C, urządzenie zatrzyma ogrzewanie. Jeśli temperatura w pomieszczeniu spadnie 

poniżej 22° C, urządzenie zacznie ogrzewać ponownie. 

Naciśnij ponownie klawisz grzejnika w celu zatrzymania ogrzewania. 

4. DZIAŁANIE NAWILŻACZA KEY  

Urządzenie może pracować w różnych prędkościach nawilżania, które można wybrać, 

naciskając klawisz nawilżacza na panelu sterowania. (HUMIDIFIER) Proszę włączyć 

urządzenie zgodnie z kolejnością opisaną w punkcie 1. Przez naciśnięcie klawisza 

NAWILŻACZA możesz wybrać procentową różnicę nawilżania: 50, 60, 70% lub ciągły CON. 

Lampki na panelu sterowania będą świecić. 

Naciśnij ponownie przycisk NAWILŻACZA jeśli chcesz usunąć wyłączyć tę funkcje. 

UWAGA: na panelu sterowania światło ostrzegawcze wskazuje, kiedy zbiornik jest pusty. 

Kiedy lampka ostrzegawcza jest włączona nie możliwe będzie wybranie różnych poziomów 

nawilżania. Po dodaniu wody, należy nacisnąć klawisz RESET, lampka ostrezgawcza się 

wyłączy i funkcja NAWILŻACZA będzie ponownie aktywna. 

5. TIMER od 1 do 8 godzin. 

To urządzenie wyposażone jest w zegar, aby zaprogramować pracę od 1h do 8 godzin. 

Przycisnąć przycisk TIMER aby wybrać 1, 2, 4,8 h działanie. Wskaźnik znajduje się pod 

napisem OFF TIMER na światłach panelu sterowania i wskazuje, że operacja została 

zaprogramowana. 

Jeśli chcesz usunąć program z zegarem naciśnij ponownie klawisz TIMER, aż sygnalizacja 

wyłączy się. 

6. DZIAŁANIE TIMER z opóźnionym uruchomieniem po 8 lub 10 h 

Urządzenie jest wyposażone w zegar na opóźnione rozpoczęcie po 8 lub 10 godzinach 

Naciśnij przycisk ON / OFF na panelu sterowania, aby wyłączyć urządzenie (niebieskie 

światło na przednim panelu musi być włączone). Naciskaj przycisk TIMER, aż czerwone 

światła pod napisem TIMER 8 h lub 10 h się zapalą 
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Ta funkcja pozwala na rozpoczęcie ogrzewania środowiska odpowiednio po 8 lub 10 

godzinach. 

Jeśli chcesz usunąć program z zegarem naciśnij ponownie klawisz TIMER, aż sygnalizacja 

wyłączy się. 

7. WŁĄCZANIE JONIZACJI 

Urządzenie jest wyposażone w jonizator do emisji jonów ujemnych.  

Aby uaktywnić funkcję jonizacji, należy nacisnąć przycisk  ION  sygnalizacja LED się włączy. 

Aby wyłączyć tę funkcję należy nacisnąć przycisk ION sygnalizacja LED wyłączy się. 

8. FUNKCJA PAMIĘCI 

Po wyłączeniu urządzenia za pomocą przycisku ON / OFF, ostatnie ustawienia pozostaną w 

pamięci urządzenia. 

9. AUTOMATYCZNE WYŁACZANIE. 

Jeżeli zapomnisz wyłączyć urządzenia, przestaje ono działać automatycznie po 12 

godzinach, pamiętaj jednak, że urządzenie cały czas pozostaje pod napięciem ! 

10. PRZEWRÓCENIE URZĄDZENIA 

Urządzenie posiada zabezpieczenie, które wyłączy go automatycznie w momencie silnego 

wstrząsu lub kiedy zostanie ono wywrócone. 

 

NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA Z WODĄ 

 

Wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego ! Nie dodawaj do wody perfum, soli, olejków 

zapachowych itp. 

Postępuj zgodnie z instrukcją na poniższych zdjęciach. Przed otwarciem zbiornika wyjmij go 

z urządzenia, odkręć korek, nalej wody, zakręć korek i umieść zbiornik w urządzeniu. 

Używaj wyłącznie czystej wody (najlepiej destylowanej). 

 

 

  

 

 

PORADY 

 

Jeżeli urządzenie wyłącza się samoczynnie lb w ogóle nie działa, możliwe, że aktywowały 

się funkcje bezpieczeństwa: 
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1. Upewnij się, że przewód zasilający jest włączony do sprawnego gniazdka 

elektrycznego 

2. Jeżeli grzejnik nie działa możliwe, że temperatura w Twoim pomieszczeniu jest 

większa od 26 ° C jak opisano w punkcie 3 (OGRZEWANIE) 

 

 
 
 
 
 

KONSERWACJA URZĄDZENIA 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA: 

 

ZAWSZE ODŁĄCZ URZADZENIE OD SIECI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO JEGO 

KONSERWACJI ! 

NIE ZANURZAJ URZĄDZENIA W WODZIE 

 

CZYSZCZENIE: 

CZYŚĆ FILTR PRZYJAMNIEJ RAZ W MIESIĄCU, LUB CZĘŚCIEJ JEŻELI JEST ON 

BARDZO ZABRUDZONY. 

Brudny filtr może spowodować przegrzanie urządzenia lub jego nie prawidłowe działanie. 

Nie zakrywaj wlotu powietrza. 

 

Odłącz urządzenie z sieci. 

Oczyść tylny obszar przy pomocy szczotki z miękkim włosiem, celem usunięcia kurzu i 

brudu. 

 

Oczyść kratkę miękką szmatką, nie używaj rozpuszczalników ani alkoholu 

JAK OCZYŚCIĆ FILTR PRZECIWPYŁOWY I PRZECIWKURZOWY Z TYŁU 

URZADZENIA? 

 

JEŻELI NA FILTRZE JEST ZBYT WIELE KURZU, WYŁĄCZ URZADZENIE Z  GNIAZDKA 

SIECIOWEGO, WYJMIJ FILTR I UMYJ GO,  NASTEPNIE POZOSTAW DO WYSCHNIĘCIA. 

PO WYSCHNIĘCIU WYCZYŚĆ GO DODATKOWO SCZOTKĄ Z ODKURZACZEM. 

 

JAK WYCZYŚCIĆ ZBIORNIK WODNY ORAZ FILTR WEWNĘTRZNY ? 

OTWÓRZ ZBIORNIK I UMYJ GO WODĄ Z DELIKATNYM DETERGENTEM (PŁYN DO 

NACZYŃ) NASTEPNIE DOKŁĄDNIE WYPŁUCZ. 
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ZALECA SIĘ WYMIANĘ ZBIORNIKA NA WODĘ RAZ DO ROKU. 

 

JEŻELI PO UMIESZCZENIU ZBIORNIKA  Z POWROTEM W URZĄDZENIU NIE MOŻNA 

GO WŁĄCZYĆ, UPEWNIJ SIĘ ŻE ZBIORNIK JEST UMIESZCZONY POPRAWNIE. 

 

PRZECHOWYWYANIE URZADZENIA 

JEŻELI NIE UZYWASZ URZĄDZENIA PRZEZ DŁUŻSZY OKRES CZASU - PRZECHOWUJ 

URZDZENIE WRAZ Z TĄ INSTRUKCJĄ W ORYGINALNYM OPAKOWANIU W SUCHYM I 

CHŁODNYCM MIEJSCU. 

Marcin
Tekst maszynowy
    Netradus Polska Sp. z o.o.             Sztombergi 100,             28-200 Staszów            Tel. 724 161 010Email: biuro@klimatyczneagd.pl       www.klimatyczneagd.pl
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