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Dziękujemy za zakup naszego klimatora. Prosimy o dokładnie zapoznanie się z 
niniejszą instrukcją obsługi i zachowanie jej na przyszłość. 



 

 

OSTRZEŻENIE  

• Nie pozwól, aby wlot nawiewu znajdował się zbyt blisko ścian, zasłon itp., ponieważ zablokuje 
to przepływ powietrza i wpłynie na działanie nawiewu. 

• Używając produktu po raz pierwszy, sprawdź, czy napięcie w twoim gniazdku jest zgodne z 
tabliczką znamionową klimatora. 

• Przed użyciem sprawdź, czy przewód zasilający i wtyczka nie są uszkodzone. Dopilnuj, aby 
kabel nie był skręcony, ponieważ może to spowodować słabe przewodzenie. 

• Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów bezpieczeństwa musi zostać 
wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie 
wykwalifikowaną osobę. 

• Nie zasłaniaj wylotu i ustaw urządzenie tak, aby wentylator nie znajdował się w pobliżu 
gniazdka elektrycznego. Należy wybrać gniazdo z prądem większym niż 10 A i nie podłączać 
do niego żadnych innych urządzeń. 

• Gdy klimator pracuje, absolutnie zabrania się wkładania rąk lub ciał obcych do jego wnętrza 
(zwracaj szczególną uwagę na dzieci). 

• Urządzenie może być używane przez dzieci od 8 r.ż. oraz przez osoby o ograniczonych 
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia 
i wiedzy, jeżeli znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie 
użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci 
nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić urządzenia i przeprowadzać 
czynności konserwacyjnych bez nadzoru. 

• Przed wyjęciem wtyczki wyłącz urządzenie. Nie ciągnij za przewód zasilający, natomiast 
pociągnij za wtyczkę, aby wyjąć kabel z gniazdka – pozwoli to uniknąć zwarcia, pożaru czy 
porażenia prądem. 

• Nie wyciągaj wtyczki zasilania mokrymi dłońmi, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. 

• Zawsze wyciągaj wtyczkę z gniazdka, gdy nie korzystasz z urządzenia. 

• Kiedy klimator jest włączony, nie może stać na powierzchni pochyłej lub nierównej. 

• Nie używaj klimatora na powietrzu ani w pobliżu wanny, prysznica, basenu itp. 

• Poziom wody w zbiorniku musi być zawsze mniejszy niż „MAX”. Poziom wody w zbiorniku 
musi być większy niż „MIN”, gdy klimator pracuje w funkcji chłodzenia i nawilżania. 

• Jeśli przenosisz klimator, a jego zbiornik jest napełniony wodą, nie przechylaj urządzenia i 
dopilnuj by nie zostało ono uderzone. 

• Nie wkładaj do klimatora żadnych przedmiotów. 

• Nie zakrywaj wylotu i wlotu klimatora. 

• w trakcie procesu chłodzenia zabrania się podnoszenia i przesuwania produktu. Może to 
spowodować przedostanie się wody do elementów elektrycznych, uszkodzenie produktu 
lub spowodować niebezpieczne sytuacje. 

 

 

 



 

1. Wygląd zewnętrzny produktu 
 

 

 

2. Mechaniczne funkcje panelu kontrolnego 

JAK UŻYWAĆ PANELU KONTROLNEGO 

Przycisk ON/OFF – włączanie i wyłączanie 

Przycisk PRĘDKOŚCI 

Po włączeniu urządzenia naciśnij przycisk -- --  aby wybrać prędkość 
niską-średnią-wysoką. 

Naciśnij przycisk " ", aby wyłączyć urządzenie. 
 

Przycisk CHŁODZENIA 
Po dodaniu zimnej wody i wkładów chłodzących do pojemnika naciśnij przycisk 

" ". Wkłady chłodzące muszą znajdować się w zamrażarce przez co najmniej 
4 godziny przed włożeniem ich do pojemnika wodnego w klimatorze. 
Ta funkcja umożliwia nawilżenie powietrza w pomieszczeniu, pomagając 
obniżyć temperaturę. Umieść zamrożony wkład chłodzący w zbiorniku razem z 
wodą. Można używać dwóch wkładów chłodzących jednocześnie lub kolejno. 
Naciśnij ten przycisk ponownie, aby zamknąć funkcję zmiany. 
 

 

Przycisk obrotu 

Naciśnij przycisk “ ”: śmigła będą obracać się w prawo i lewo. Naciśnij ten przycisk ponownie, 
aby wyłączyć funkcję zmiennego obrotu śmigieł. 
NIGDY nie włączaj tej funkcji, jeśli w zbiorniku nie ma wody. 
 

                      

Ostrzeżenie: Gdy poziom wody w zbiorniku jest za niski lub nie 
ma w nim wody, nie wolno używać funkcji zimnego powietrza. 



 

3. Elektroniczne funkcje panelu kontrolnego 
 

1. Przycisk ON/OFF i Prędkości 

• Po podłączeniu kabla zasilania do gniazdka urządzenie wyda sygnał 
dźwiękowy. 

• Naciśnij przycisk “ ”: klimator pracuje na wolnej prędkości, świeci się 

ikona “ ”. 

• Naciśnij przycisk “ ”: klimator pracuje na średniej prędkości, świeci 

się ikona “ ”. 

• Naciśnij przycisk “ ”: klimator pracuje na wysokiej prędkości, świeci 

się ikona “ ”. 
 
 
 
 

2. Przycisk chłodzenia 

• Naciśnij przycisk “ ”: jeśli dodałeś wkład chłodzący, nawiew 
będzie chłodny i zaświeci się ikona chłodnego powietrza.  

 

3. Przycisk obrotu 

• Naciśnij przycisk “ ”: śmigła obracają się w prawo i w lewo, świeci się ikona 
zmiennego obrotu śmigieł. 

 
4. Przycisk ustawień czasowych (timer) 

• Naciśnij przycisk “ ” i ustaw czas, naciskając timer, aby wybrać żądany zakres 
czasowy. Możliwy zakres wynosi od 1 do 14 godzin. Po ustawieniu funkcji zapali się 
odpowiedni wskaźnik. 

 
5. Przycisk trybu 

• Naciskaj przycisk “ ” zgodnie z podaną sekwencją, aby wybrać pożądany tryb: 

Normalny -Naturalny -Sen . 
 
 
 
 
 
 
 

Ostrzeżenie: Nie wolno używać funkcji chłodnego powietrza, jeśli w zbiorniku nie 
ma wody lub jej poziom jest zbyt niski. 



 

4. Pilot zdalnego sterowania 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. Elektroniczny dotykowy panel kontrolny 
 

1. Przycisk ON/OFF i Prędkości 
 

• Po podłączeniu kabla zasilania do gniazdka urządzenie wyda 
sygnał dźwiękowy. 

• Dotknij przycisku “ ”: klimator pracuje na wolnej prędkości, 

świeci się ikona “ ”, tryb nawiewu jest normalny “ ”, 
wyświetla się temperatura otoczenia. 

• Dotknij przycisk “ ”: klimator pracuje na średniej prędkości, 

świeci się ikona “ ”. 

• Dotknij przycisk “ ”: klimator pracuje na wysokiej prędkości, 

świeci się ikona “ ”. 

• Dotknij przycisku “ ”: klimator pracuje w cyklu naprzemiennym 
„wolno-średnio-szybko”. 

 
2. Przycisk chłodzenia 

• Dotknij przycisku “ ”: jeśli dodałeś wkład chłodzący, nawiew 
będzie chłodny i zaświeci się ikona chłodnego powietrza.  

 
3. Przycisk obrotu 

• Dotknij przycisku “ ”: śmigła obracają się w prawo i w lewo, świeci się ikona 
zmiennego obrotu śmigieł. 

 
4. Przycisk ustawień czasowych (timer) 

• Dotknij przycisku “ ” i ustaw czas, naciskając timer, aby wybrać żądany zakres 
czasowy. Możliwy zakres wynosi od 1 do 14 godzin. Po ustawieniu funkcji zapali się 
odpowiedni wskaźnik. 

 
5. Przycisk trybu 

• Naciskaj przycisk “ ” zgodnie z podaną sekwencją, aby wybrać pożądany tryb: 

Normalny -Naturalny -Sen  

6. Przycisk jonizacji 

• Naciśnij przycisk  aby włączyć tryb jonizacji. Naciśnij ponownie aby wyłączyć. 

7. Przycisk wyłączania  

• Naciśnij przycisk  aby wyłączyć wyświetlacz LCD. Wyświetlacz zostanie wygaszony 
a klimator dalej będzie pracował. Aby włączyć wyświetlacz naciśnij przycisk ponownie.  

 

Ostrzeżenie: Nie wolno używać funkcji chłodnego powietrza, jeśli w 
zbiorniku nie ma wody lub jej poziom jest zbyt niski. 



 

Podłączenie do WiFi 
 

1. Aby podłączyć klimator do sieci wifi, najpierw pobierz aplikację Smart Life na smartfon lub 
tablet. Możesz znaleźć aplikację, skanując poniższy kod QR lub wpisując hasło „Smart Life” 
w Google Play lub w Apple App Store. 

 

 
 

2. Pobierz i zainstaluj aplikację. Jeśli nie masz jeszcze konta Smart Life, będziesz musiał 
utworzyć konto, klikając przycisk Zarejestruj. 

 
Urządzenie automatycznie określi Twój kraj, ale w razie potrzeby możesz to zmienić. Wpisz 
swój numer telefonu lub adres e-mail. Jeśli podasz numer telefonu, na Twój telefon zostanie 
wysłany numer weryfikacyjny: wprowadź ten numer, aby zweryfikować konto, a następnie 
utwórz hasło. Jeśli wpiszesz swój adres e-mail, będziesz musiał tylko utworzyć hasło. 

 
3. Aby dodać swój klimator do aplikacji, najpierw należy połączyć go z siecią wifi. Migająca 

ikona wifi informuje, że grzejnik jest połączony z wifi . Jeśli ikona nie miga, przejdź do 

trybu czuwania i przytrzymaj przycisk  przez trzy sekundy. 

4. Kiedy ikona  miga, przejdź do aplikacji i naciśnij przycisk „Dodaj urządzenie”. Wybierz typ 
urządzenia (Małe urządzenia > Klimator) i potwierdź, że wskaźnik miga. Zostaniesz 
następnie poproszony o wprowadzenie hasła do wifi. Pozwala to aplikacji zlokalizować 
klimator za pomocą sieci wifi. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 
 

5. Aplikacja wyświetli ekran łączenia z siecią. 
 

UWAGA!  
 

Jeśli występują problemy z połączeniem klimator z wifi, 

naciśnij przycisk   i przytrzymaj przez 3 sekundy. Włączy 
się drugi tryb łączenia. Klimator ma dwa tryby łączenia: 

jeden, w którym ikona  miga powoli (raz na sekundę) oraz 

drugi,  w którym ikona   miga szybko (trzy razy na 
sekundę). Większość urządzeń połączy się z siecią w trybie 
szybkiego migania ikony. 

 
 
 
 
 
 
 

6. Po połączeniu z siecią klimator wyda sygnał dźwiękowy, a 

ikona  będzie świecić nieprzerwanie. 

Aplikacja potwierdzi, że klimator został dodany. Możesz teraz 
nadać urządzeniu własną nazwę, udostępnić ją członkom 
rodziny lub przejść dalej do ustawień harmonogramu 
chłodzenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kontrola klimatora za pomocą aplikacji Smart Life 

Możesz zmienić bieżący tryb klimatora oraz wprowadzić inne zmiany, klikając przyciski trybu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Inteligentne funkcje 

 
Sekcja „Smart” w aplikacji Smart Life pozwala na dodawanie funkcji, 
które czynią obsługę twojego klimatora łatwiejszą i bardziej intuicyjną. 

Dostęp do sekcji Smart można uzyskać, naciskając ikonę Smart   
znajdującą się na dole ekranu aplikacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. Scenariusze 
 

 
 
Scenariusze to konfigurowalne polecenia, które łączą wszystkie urządzenia w celu wykonania 
określonych czynności. Pojawiają się jako skróty w aplikacji, które można wywołać, dotykając 
obrazu. Jest to szybki i łatwy sposób kontroli klimatora. Możesz, na przykład, stworzyć scenariusz 
„Zwiększenie chłodzenia” i jednym dotknięciem włączyć wszystkie klimatory dodane do 
scenariusza, a by pracowały w trybie wysokiej mocy przy temperaturze 30 ° C. 
 
Aby utworzyć nowe scenariusze, naciśnij przycisk   na ekranie Scenariuszy. Możesz dodać dowolną 
liczbę klimatorów do scenariusza. Możesz kontrolować włączanie i wyłączanie urządzenia, tryb 
działania i temperaturę. Do scenariusza można dodać dowolne urządzenie sterowane przez 
aplikację Smart Life. 
 

2. Automation 
 

 
 

Tryb automatyczny pozwala na skonfigurowanie działań wyzwalanych przez czynniki zewnętrzne. 
Czynniki te obejmują pogodę, temperaturę, wilgotność, zachód słońca, wschód słońca i lokalizację 
użytkownika. Możesz dodać wiele działań i wiele czynników dla każdego zdarzenia w trybie 
automatycznym, co oznacza możliwość takiego ustawienia klimatora, że, np. gdy pada śnieg, 
wszystkie klimatory będą ustawione na 21°C, gdy wrócisz do domu. Aby utworzyć nowe 
scenariusze, naciśnij przycisk znajdujący się na ekranie Scenariusze. 
 
 
 
 
 
 



 

3. Integracja głosowa 
 
Aplikacja Smart Life jest kompatybilna zarówno z Amazon Alexa i Google Home. 
 
Aby zintegrować aplikacje, najpierw pobierz opcję Smart Life na swoją aplikację Alexa lub Google 
Home. Następnie możesz połączyć swoją aplikację Alexa lub Google Home z aplikacją Smart Life. 
W zależności od urządzenia aplikacja do sterowania głosem automatycznie je wykryje lub będziesz 
musiał wprowadzić odpowiednie ustawienia. 
 
Kiedy już włączysz opcję Smart Life na jednej z wyżej wymienionych aplikacji i połączysz ją z 
aplikacją Smart Life, powinieneś otrzymywać powiadomienia za każdym razem, gdy dodasz nowy 
klimator lub scenariusz. Powiadomienie będzie zawierało informacje o tym, co należy powiedzieć, 
aby sterować grzejnikiem lub scenariuszem za pomocą głosu. 
 
Szybką instrukcję integrowania aplikacji Smar tLife z Google Home i Alexa znajdziesz w sekcji FAQ. 

Naciśnij  
 
 

Wlewanie wody do zbiornika wodnego 
Najpierw przesuń w dół klamrę na zbiorniku wodnym w tylnej części klimatora. Następnie wyciągnij 
zbiornik. Aby dodać odpowiednią ilość wody do zbiornika, wyciągnij go na 1/3 długości. Możesz 
również odłączyć pompę wodną w zbiorniku i wyjąć cały zbiornik, aby dodać wodę. Na koniec a 
następnie ponownie zamontuj napełniony zbiornik. 

• Podczas dodawania wody kontroluj wskaźnik poziomu wody. 

• Podczas dodawania wody poziom wody w zbiorniku musi być mniejszy niż „MAX”. 

• Poziom wody w zbiorniku musi być większy niż „MIN”, gdy klimator pracuje w trybie 
chłodzenia i nawilżania. 

• Jeśli chcesz, aby nawiew był chłodniejszy, dodaj wkład lub wkłady chłodzące do zbiornika z 
wodą 

 

 

 

Ostrzeżenie: Po włożeniu wkładu lub wkładów chłodzących do zbiornika wodnego poziom 
wody w tym zbiorniku musi być niższy niż „MAX”. 



 

Jak używać wkładów chłodzących 

Wkład chłodzący zachowuje zimno i obniża temperaturę wody w zbiorniku na niższą niż temperatura 
otoczenia, dzięki czemu nawiew  klimatora jest chłodniejszy. 

• Włóż wkłady chłodzące do zamrażarki. Kiedy są już zamrożone, wyjmij je. 

• Wysuń zbiornik na wodę z klimatora i włóż do niego wkłady chłodzące. 

• Klimator ma dwa wkłady chłodzące, dzięki czemu możesz używać ich ciągle, naprzemiennie. 

 

Budowa urządzenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Czyszczenie 

 

     
Rys.1 Rys.2 Rys.3 Rys.4 Rys.5 

 
1. Jak wyjąć filtr wewnętrzny i zbiornik na wodę: 

 

• Jak pokazano na rysunku 1, chwyć górną część filtra palcami i wyciągnij, aby wyjąć filtr 
powietrza 

• Jak pokazano na rysunku 2, najpierw naciśnij dłonią klamrę zbiornika wody, a następnie 
chwyć zbiornik i wyciągnij go do na 1/3 długości. 

• Jak pokazano na rysunku 3, chwyć dolną część filtra wewnętrznego ze zbiornika wody, a 
następnie wyciągnij ten filtr. 

• Jak pokazano na rysunku 4, jeśli chcesz wyjąć zbiornik na wodę i wyczyścić go lub dodać 
wodę, najpierw odłącz pompę wodną zamocowaną w zbiorniku i zdejmij klamrę na pompie 
wody. 

• Jak pokazano na rysunku 5, zbiornik na wodę można całkowicie wyciągnąć z klimatora, 
umożliwiając wygodne dodawanie wody lub czyszczenie. 

 

2. Czyszczenie filtra powietrza: 
 
Odłącz urządzenie od zasilania i ręcznie pociągnij uchwyt filtra powietrza, aby go wyjąć. Następnie 
wyczyść filtr neutralnym środkiem czyszczącym i miękką szczoteczką, po czym przemyj go czystą 
wodą. Na koniec włóż filtr powietrza z powrotem do klimatora. 
 

3. Czyszczenie filtra wewnętrznego: 
 
Odłącz urządzenie od prądu, a następnie wyjmij filtr wewnętrzny z klimatora. Wyczyść filtr środkiem 
czyszczącym i miękką szczoteczką, po czym przemyj go czystą wodą. Na koniec włóż filtr 
wewnętrzny z powrotem do klimatora. 

4. Czyszczenie zbiornika wodnego: 
 
Odłącz urządzenie od prądu, a następnie wyjmij zbiornik wodny z klimatora. Następnie usuń osad 
ze zbiornika szmatką nasączoną środkiem czyszczącym, po czym przemyj zbiornik go czystą wodą. 
Na koniec włóż zbiornik z powrotem do klimatora. 

Ważne: Aby zapobiec przeciekom wody, filtr wewnętrzny musi być zamontowany 
prawidłowo. 



 

5. Czyszczenie obudowy: 
 
Przetrzyj obudowę neutralnym środkiem czyszczącym i miękką szmatką. 

 

Specyfikacja techniczna 

Model: ACF01L 

Trademark: Cronos Octagon 

Napięcie: 220-240V / 50-60Hz 

Moc: 75W 

Tryby pracy: Bryza / nocny / normalny / naturalny 

Timer: 1-24h 

Pojemność zbiornika na wodę: 9L max 

Przepływ powietrza: 500 m3/h 

Wydajność nawilżania: 1l/h 

Waga brutto / netto: 6.3/5.2 kg 

Wymiary: 215x285x715 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Designed in Poland 
Made in P.R.C.  
Importer:  
Big5 Krzysztof Czurczak 
ul. Wysockiego 41/6 
42-218 Częstochowa 
NIP: 6861576041 
www.cronos.pl 

Producent: 
Shenzhen Kingwise Technology Co., Ltd. 
Address: Room 3D,No.8 East Area,Shangxue 
Industrial Zone, Jihua Rd, Long Gang ,Shenzhen 
City,China 

 

 

Ważne: Przed czyszczeniem klimatora należy wyłączyć urządzenie i  wyciągnąć wtyczkę 
zasilania z gniazdka. Żadna część panelu sterowania nie może być zanurzona w wodzie. 


