
 
 
 

KLIMATOR EWAPORACYJNY 
(AIR COOLER) 

Model: Frosty LL-19A, LL-19A/ LL-19A2 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przed użyciem klimatora należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję  

i zachować ją do wykorzystania w przyszłości 



 
 

.INSTRUKCJA MONTAŻU: 

 

 

 

 

1. Ściągnij zbiornik na wodę znajdujący się w górnej części klimatora. 

2. Zamontuj kółka do zbiornika na wodę przez wepchnięcie elementów łączących do 

otworów znajdujących się na spodzie pokrywy na wodę.  

3. Na dole górnej części obudowy znajdują się dwa zaczepy, które należy 

zdemontować. 

4. Umieść górną część klimatora na zbiorniku na wodę i zabezpiecz połączenie 

wciskając zdemontowane wcześniej zaczepy. 

 

 

 

 

 

OSTRZEŻENIE 

 

Tego urządzenia nie powinny obsługiwać dzieci ani osoby o ograniczonej sprawności 

fizycznej, sensorycznej lub mentalnej, jak również osoby nieposiadające odpowiedniego 

doświadczenia i wiedzy, chyba że pozostają one pod nadzorem, lub otrzymały instrukcje 

dotyczące użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. 

Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Firma nie ponosi 

odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z naruszenia którejkolwiek z powyższych 

zasad. W przypadku wystąpienia awarii prosimy o kontakt z serwisem wskazanym na 

karcie gwarancyjnej. Jeżeli nie jest on w stanie rozwiązać zaistniałego problemu, można 

skontaktować się bezpośrednio z naszą firmą. 



 
 

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

1. Zabronione jest otwieranie, mycie lub naprawianie urządzenia przez osoby 

niewykwalifikowane. 

2. Aby zabezpieczyć się przed porażeniem prądem konieczne jest dopilnowanie, żeby 

urządzenie pozostawało zawsze suche. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie 

lub innej cieczy. 

3. Należy odłączyć wtyczkę urządzenia od źródła zasilania podczas napełniania go 

wodą, przed czyszczeniem, konserwacją lub przenoszeniem. 

4. Gdy nie jest używane, urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania.  

5. Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do kratki wentylacyjnej (wlotowej lub 

wylotowej) podczas pracy urządzenia. 

6. Zabronione jest używanie klimatora w środowisku łatwopalnym bądź zagrożonym 

wybuchem. Należy również unikać wystawiania urządzenia na bezpośrednie 

działanie światła słonecznego. 

7. Urządzenie powinno być ustawione na płaskiej powierzchni. 

8. Urządzenie nadaje się do użytku wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.  

9. Poziom wody musi znajdować się między liniami MIN i MAX. 

10. Po napełnieniu urządzenia wodą nie wolno go przechylać, należy również unikać 

przestawiania go, ponieważ może to spowodować wylanie się wody ze zbiornika. 

Jeśli konieczne jest przesunięcie urządzenia, należy delikatnie popchnąć je z boku. 

11. Nie wolno odkładać urządzenia na bok lub ustawiać go do góry nogami, zwłaszcza 

jeżeli znajduje się w nim woda. Jeżeli klimator upadnie, należy natychmiast odłączyć 

go od zasilania i nie uruchamiać ponownie, dopóki nie wyschnie, i nie upłyną 

przynajmniej 24 godziny. 

12. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek przedmiotów na górnej części 

urządzenia. Nie należy zakrywać urządzenia podczas jego pracy. 

13. Przed czyszczeniem urządzenia należy odłączyć je od zasilania. Do czyszczenia 

obudowy urządzenia nie wolno używać benzyny ani żrących środków czystości. W 

przypadku drobnego zabrudzenia obudowy należy je zetrzeć miękką, wilgotną 

ściereczką. W przypadku tłustych zabrudzeń należy wycisnąć odrobinę pasty do 

zębów lub łagodnego detergentu na miękką wilgotną szmatkę, a następnie zetrzeć 

nią zabrudzenia. 

14. Otwory wentylacyjne urządzenia (wloty lub wyloty powietrza) powinny znajdować się 

z dala od przeszkód, takich jak zasłony czy ściany. 

15. Nie wolno uderzać ani potrząsać korpusem urządzenia podczas pracy, w 

przeciwnym razie wyłączy się ono automatycznie. W takim przypadku klimator należy 

uruchomić ponownie. 



 
 

16. Po pewnym czasie pracy w zbiorniku wody może pojawić się kurz i brud - zaleca się 

częstą wymianę wody i regularne czyszczenie zbiornika. Jeśli zimą temperatura 

spadnie poniżej zera, należy napełniać urządzenie ciepłą wodą w trakcie pracy. 

17. Nie umieszczaj urządzenia pod gniazdkiem ściennym. 

18. Po zatrzymaniu funkcji chłodzenia, należy pozostawić urządzenie uruchomione 

przez co najmniej 1 godzinę, aby wysuszyć filtr i uniknąć zatęchnięcia. 

19. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek należy natychmiast zaprzestać 

używania urządzenia i wysłać je do centrum serwisowego w celu naprawy. 

20. Proszę korzystać wyłącznie z załączonych w zestawie akcesoriów, zabronione jest 

używanie jakichkolwiek innych programów bądź urządzeń z klimatorem. 

21. Nie należy używać urządzenia w wilgotnym otoczeniu, takim jak łazienka czy basen. 

22. W przypadku uszkodzenia przewodu elektrycznego należy go zastąpić takim samym 

przewodem pochodzącym od producenta lub autoryzowanego serwisu. 

 

PRZEZNACZENIE 

Kilmator przeznaczony jest uzyskania komfortu cieplnego w pomieszczeniu za pomocą 

podmuchu powietrza. Klimator jest urządzeniem działającym na zasadzie wentylatora.  

Poprawa komfortu cieplnego uzyskiwana jest poprzez parowanie wody. Chłodzenie 

powietrza poprzez parowanie jest naturalnym sposobem chłodzenia, podobnym do efektu, 

jaki daje wiatr nad zbiornikiem wodnym. Ochładza temperaturę i ma relaksujący, chłodzący 

wpływ na ludzi.  

Kiedy zimna woda dostaje się do powierza, rezultatem jest powstanie mieszanki powietrza 

i cząsteczek wody. Ta zmiana wymaga wyższej temperatury, zatem energia lub ukryte ciepło 

pobierane jest z cząsteczek wody – chłodzących aktualną temperaturę powietrza. Dzięki tej 

funkcji kurz, pyłki i inne zanieczyszczenia powietrza mogą być również usunięte, 

zapewniając chłodne, świeże i czyste powietrze.  

 

FUNKCJE URZĄDZENIA  

Naturalne chłodzenie  

Klimator używa obiegu wody do produkcji chłodnego powietrza. Dzięki temu może on 

obniżyć temperaturę otoczenia i zapewnić komfortowe warunki podczas lata. 

Czyste i świeże powietrze  

Unikalna funkcja filtrowania wody przez filtr typu "plaster miodu" skutecznie usuwa gazy, 

takie jak formaldehyd i amoniak, które ulatniają się z farby, klejów i sklejki w nowo 

zbudowanych domach. Urządzenie może również filtrować nikotynę papierosową i 

odświeżać powietrze, dbając tym samym o zdrowie użytkownika.  



 
 

Jonizator  

Uwalnia jony ujemne, wpływając na aktywację różnych enzymów w organizmie w celu 

poprawy metabolizmu człowieka i jakości snu. Może być również stosowany do sterylizacji 

w celu dokładnego odświeżenia powietrza i dbania o zdrowie. 

Oddzielny zbiornik na wodę, zdejmowana siatka filtracyjna  

Oddzielny zbiornik na wodę - wodoszczelny i łatwy do czyszczenia. Należy go regularnie 

myć wodą,  aby zapobiec rozwojowi bakterii. Siatkę filtracyjną można zdjąć i delikatnie 

wyczyścić za pomocą miękkiej szczoteczki lub ściereczki. 

Oszczędność energii sięgająca 100W i wysoka wydajność wpływają pozytywnie na 

środowisko naturalne 

Urządzenie wykorzystuje zaawansowaną technologię chłodzenia, jak również zdolność 

magazynowania wody na dłużej, co wpływa na możliwość używania go wielokrotnie przez 

długi czas. Całkowita moc wejściowa wynosi 8OW, natomiast zużycie energii urządzenia 

stanowi ok. 1/20 zużycia energii przez tradycyjną klimatyzację. Nasz klimator jest 

przyjaznym dla środowiska sprzętem domowym, który nie emituje fluoru i może pracować 

przy otwartych drzwiach i oknach. Może być również używany jako wsparcie dla systemów 

klimatyzacyjnych, zwiększając ich skuteczność. 

Cyfrowy wyświetlacz LED i miękki panel dotykowy. Zakres wylotu powietrza rządu 

90 stopni 

Cyfrowy wyświetlacz LED i miękki panel dotykowy pozwalają na swobodną (ręczną) 

regulację wylotu powietrza w górę i w dół, jak również w lewo i prawo w zakresie 90 stopni. 

3 prędkości wentylatora: WYSOKA(HIGH)-ŚREDNIA(MID)-NISKA(LOW), osobny cichy tryb 

uśpienia.  

Pilot o dużym zasięgu  

Pilot o zasięgu 6,5 metra, zakres odbioru 120 stopni.  

Przyciski dotykowe, funkcja przypomnienia dźwiękowego 

Łatwe w obsłudze przyciski dotykowe. Funkcja przypomnienia dźwiękowego.  

Funkcja pamięci  

Urządzenie może zapamiętać bieżący tryb pracy, a pamięć nie zostanie skasowana do 

momentu wyłączenia zasilania.  

Wykrywanie i wyświetlanie temperatury  

Klimator może w dowolnym momencie wyświetlić temperaturę.  

Zegar 24-godzinny  

Możliwość ustawienia zegara pracy w zakresie 1-24 godzin. Po upływie 24 godzin 

urządzenie wyłączy się automatycznie, jeśli nie otrzyma dalszych poleceń.  



 
 

Wykrywanie niedoboru wody  

Podczas pracy z funkcją chłodzenia, jeśli poziom wody będzie niewystarczający, rozlegnie 

się odgłos alarmu i dioda urządzenia zacznie migać. Jeśli poziom wody nie zostanie 

uzupełniony, pompa wody przestanie działać po 3 sekundach.  

Funkcja ładowania USB (opcjonalna)  

Prąd wyjściowy portu USB wynosi 1,8 A.  

 

 

 Uwaga:  
 Wersja pilota zdalnego sterowania (opcjonalny): 

1. Wykrywanie wilgotności 

2. Ładowanie USB  

 

RYSUNEK 

POGLĄDOWY 

1. Pokrywa przednia  

2. Pionowa łopatka 

wentylatora  

3. Silnik synchroniczny  

4. Dolna pokrywa 

wentylatora  

5. Silnik  

6. Główna płytka 

drukowana  

7. Pokrywa ochronna 

silnika  

8. Wyświetlacz  

9. Pokrywa górna  

10. Mała pokrywa  

11. Pokrywa tylna  

12. Tylny parownik  

13. Filtr tylny  

14. Pokrywa boczna  

15. Miska na wodę  

16. Drążek pompy wodnej  

17. Zbiornik wody  

18. Pompa wodna  

19. Pozioma łopatka wentylatora.  

20. Kółko 



 
 

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: 

Nr Nazwa Ilość Sztuka / zestaw 

1 Klimator 1 zestaw 

2 Pilot 1 (0) szt. (model bez pilota) 

3 Instrukcja 1 szt. 

4 Kółka transportowe 4 zestaw 

5 Przewód zasilania 1 szt. 
 

DANE TECHNICZNE: 

Model Frosty LL-19A, LL-19A/ LL-19A2 

Napięcie 220-240V 

Częstotliwość 50-60Hz 

Moc 80W 

Maksymalny przepływ powietrza 1000 m3/h 

Pojemność maksymalna 12L 

Waga netto 5,8 kg 

Waga całkowita 6 kg 

Wymiary urządzenia 33 x 26.5 x 75 cm 

Wymiary opakowania 38.5 x 32.5 x 57 cm 
 

UWAGA: 

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ulepszeń i 

zmian w urządzeniach bez wcześniejszego powiadomienia. 

 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA  

1. Wyjmij urządzenie z opakowania i postaw na podłodze.  

2. Sprawdź, czy opakowanie zawiera wszystkie elementy z listy.  

3. Ustaw urządzenie na podłodze i wyjmij kółka, aby je założyć.  

Uwaga: Dwa kółka z hamulcem należy przykręcić do dwóch 

przednich otworów, a kółka bez hamulca do dwóch tylnych 

otworów u dołu urządzenia.  

4. Dolej wody do urządzenia. (rys. 1)  

 

UWAGA:  

• Zwróć uwagę na wskaźnik poziomu wody, aby uniknąć przepełnienia 

• Poziom wody musi znajdować się między liniami MIN i MAX 

Rys. 1 



 
 

• Po pewnym czasie pracy woda w zbiorniku może zacząć wydzielać specyficzny 

zapach. To efekt uboczny funkcji oczyszczania powietrza.  

Zaleca się częstą wymianę wody i czyszczenie zbiornika wody 

• Alarm braku wody - jeśli poziom wody spadnie poniżej minimalnego,  

rozlegnie się odgłos alarmu, i dioda urządzenia zacznie migać.  

Po dolaniu wody do odpowiedniego poziomu dioda zgaśnie. Wówczas będzie 

można ponownie uruchomić funkcję chłodzenia 

5. Napięcie zasilania musi odpowiadać napięciu znamionowemu urządzenia. Po 

podłączeniu wtyczki do gniazdka urządzenie sygnalizuje dźwiękowo przejście w stan 

gotowości.  

 

Uwaga: aby uniknąć porażenia prądem, nie wolno wyjmować wtyczki z 

gniazdka mokrymi rękami 

• Zawsze należy odłączyć wtyczkę z gniazdka przed przestawianiem urządzenia 

• Po włożeniu wtyczki do gniazdka elektrycznego należy się upewnić, że jest 

dobrze podłączona 
 

 

PANEL STEROWANIA I JEGO OBSŁUGA 

 

 

1. WŁ. / WYŁ.: W trybie gotowości naciśnij ten przycisk, a następnie wyświetlacz cyfrowy 

pokaże temperaturę i silnik wentylatora rozpocznie pracę z niską prędkością. Jeśli 

wyłączenie nastąpi podczas chłodzenia, urządzenie opóźni je o 15 minut do 

wysuszenia filtra, a następnie wyłączy się automatycznie. Naciśnij ponownie przycisk, 

aby wyłączyć urządzenie.  



 
 

2. Prędkość: Naciśnij ten przycisk, aby wybrać żądaną prędkość wentylatora, kolejno 

LOW-MID-HIGH-LOW [niska-średnia-wysoka-niska]. Podświetli się wtedy dioda 

wskazująca prędkość. Silnik opóźnia start o 5 sekund przy pierwszym uruchomieniu. 

3. Uśpienie: Przycisk trybu uśpienia działa wyłącznie przy włączonym zasilaniu. Naciśnij 

ten przycisk i poczekaj, aż zaświeci się odpowiednia dioda. Ponowne naciśnięcie 

sprawi, że urządzenie powróci do pracy z zapamiętaną prędkością. 

4. Obrót: naciśnij ten przycisk, aby sterować przełącznikiem silnika pionowego 

wentylatora (pierwsze wciśnięcie włącza tryb ruchu, drugie go wyłącza) - po 

naciśnięciu zaświeci się odpowiednia dioda kontrolna, wskazując kąt wyjścia; 

ustawienia wentylatora w kierunkach góra/dół należy dokonywać ręcznie. 

5. Chłodzenie: naciśnij ten przycisk, aby sterować przełączaniem funkcji chłodzenia 

(pierwsze wciśnięcie włącza chłodzenie, drugie je wyłącza).  

6. Jonizator: funkcja uruchamia się automatycznie, gdy urządzenie jest włączone. 

Naciśnij ten przycisk, aby rozpocząć produkcję jonów ujemnych (pierwsze wciśnięcie 

wyłącza funkcję, drugie ją włącza), działanie funkcji sygnalizuje świecąca się dioda. 

7. Wykrywanie temperatury: temperatura wyświetla się automatycznie po 

uruchomieniu klimatora. 

 

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE 

Uwaga: Po dłuższym czasie pracy siatka filtracyjna zapycha się kurzem i brudem, 

co znacząco wpływa na wydajność urządzenia. Zaleca się czyszczenie siatki 

filtracyjnej co dwa tygodnie. 

Czyszczenie siatki filtracyjnej 

1. Odłącz urządzenie od źródła zasilania. 

2. Poluzuj śrubę, złap uchwyt siatki filtracyjnej i pociągnij w górę. 

3. Oczyść siatkę filtracyjną łagodnym detergentem i miękką szczoteczką. 

4. Upewnij się, że siatka filtracyjna jest całkowicie sucha przed ponownym 

założeniem. 

Czyszczenie zbiornika na wodę 

1. Odłącz urządzenie od źródła zasilania. 

2. Otwórz zaczepy po obu stronach zbiornika, a następnie wyjmij go. 

3. Umyj zbiornik wodą. 

4. Wylej wodę i zaczekaj aż zbiornik wyschnie. Aby zachować optymalny efekt 

chłodzenia, zaleca się czyszczenie zbiornika wody co trzy miesiące. 



 
 

Czyszczenie obudowy urządzenia 

Oczyść obudowę łagodnym detergentem i miękką szmatką. 

Uwaga: Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od źródła 

zasilania. 

Nie wolno używać wody do mycia panelu sterowania i górnej części klimatora. 

 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

Problemy występujące podczas pracy urządzenia nie muszą być spowodowane działaniem 

samego klimatora. Zalecamy sprawdzenie poniższej listy przed wysłaniem urządzenia do 

naprawy. 

Problemy Możliwe przyczyny Rozwiązania 

Nie działa 1. Wtyczka nie jest 
prawidłowo 
podłączona do gniazdka. 
Brak połączenia 
2. Przycisk „Wł./Wył.” 
nie został wciśnięty. 

1. Włóż wtyczkę do 
gniazdka i upewnij się, że 
jest dobrze podłączona. 
2. Naciśnij przycisk 
„Wł./Wył.” 
po podłączeniu urządzenia 
do źródła zasilania. 

Zbyt słabe chłodzenie 1.Za mało wody 
w zbiorniku. 
2. Pompa wody jest 
zatkana. 
3. Kratka wentylacyjna jest 
zablokowana przez 
pył lub kurz. 

1.Dolej wody, aby mieć 
pewność 
że wystarczy jej do 
pompowania. 
2. Umyj zbiornik wody i 
usuń zanieczyszczenia. 
3. Wyczyść kurz lub ciała 
obce 
z kratki wentylacyjnej. 

 

 

UWAGA: 

Skontaktuj się z naszym centrum serwisowym lub wykwalifikowanym technikiem w 

celu dalszej kontroli, jeśli masz następujące problemy z urządzeniem: 

1. Nie można znaleźć problemu na liście lub problem wciąż występuje. 

2. Substancje obce lub woda dostały się do wnętrza klimatora i nie można go 

uruchomić. 

 



 
 

 

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie 
może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z 
gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go 
prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne 
jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. 
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym 
przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska 
naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników 
niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego 
sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie 
oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po ich 
zużyciu.  
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