
 

 

KLIMATOR QLING 
RFS-20 

 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
 

 

Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do 

wykorzystania w przyszłości. 



 

 

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i urazów ciała, należy przestrzegać 

następujących zasad: 

1. Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.    

2. Podłącz urządzenie do jednofazowego źródła prądu przemiennego o napięciu określonym na 

tabliczce znamionowej. 

3. Jeśli nie zamierzasz używać produktu, zawsze przesuń włącznik na pozycję „OFF” (wyłączone) i 

odłącz produkt od gniazda elektrycznego. 

4. Zaleca się szczególną ostrożność przy korzystaniu z wentylatora w pobliżu dzieci, osób z 

niepełnosprawnością i osób starszych. 

5. Nie prowadź przewodu pod dywanami czy wykładzinami ani nie przykrywaj go mniejszymi 

dywanikami, bieżnikami, itp. Umieść przewód z dala od miejsc, przez które się przechodzi, gdyż w 

przeciwnym razie można o niego zahaczyć i upaść lub przewrócić urządzenie. 

6. Nie używaj urządzenia, jeśli jego przewód lub wtyczka są uszkodzone, gdy wystąpiły usterki lub gdy 

urządzenie zostało upuszczone lub uszkodzone w inny sposób.  

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

autoryzowanego serwisanta lub osobę o porównywalnych kwalifikacjach w celu uniknięcia ryzyka. 

8. Używaj produktu w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Podczas użytkowania urządzenie musi 

znajdować się w odległości nie mniejszej niż 20 cm od ściany lub narożnika, aby wloty i wyloty 

powietrza nie zostały zablokowane. Produktu nie należy umieszczać pod zasłonami lub innymi 

podobnymi przedmiotami ani obok nich. 

9. Nie wkładaj ani nie zbliżaj palców ani żadnych innych przedmiotów do kratki urządzenia, aby uniknąć 

zagrożenia mechanicznego podczas użytkowania. Nie blokuj w żaden sposób wlotów lub wylotów 

powietrza.  

10. Do zbiornika należy wlać czystą wodę do zaznaczonego poziomu granicznego. NIE wlewaj wody do 

urządzenia, kiedy jest ono włączone lub podłączone do prądu. 

11. Jeśli chcesz przenieść produkt, gdy woda jest w zbiorniku, odłącz urządzenie od prądu. Następnie 

popychaj je powoli i bardzo delikatnie z boku, aby uniknąć rozlania wody. Najlepiej jednak jest 

przedtem opróżnić urządzenie za pomocą zaworu znajdującego się w jego dolnej części. 

12. Trzymaj załączone pudełko z kryształkami lodu z dala od dzieci, ponieważ jest to substancja 

chemiczna, która jest szkodliwa w przypadku połknięcia. Upewnij się również, że worek z lodem nie 

jest wystawiany na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Kryształ lodu może być używany 

przez 5 lat. Przy złomowaniu urządzenia postępuj zgodnie z przepisami dotyczącymi usuwania 

kryształków lodu. 

13. Urządzenie może stać wyłącznie na płaskiej, suchej podłodze. 

14. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych 

zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, bądź przez osoby bez doświadczenia i 

wiedzy, chyba że znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie właściwego 

użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. 

15. Pilnuj, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. 

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO. ZACHOWAJ 

NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ. 



 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

Model: RFS-20   

Napięcie znamionowe: 220 - 240 V 

Częstotliwość znamionowa: 50 / 60 Hz 

Moc znamionowa 65 W 

Pojemność zbiornika wodnego: 7 L 

Zużycie wody 1,0 l/h 

 

SPOSÓB UŻYCIA 
 

1. Przed użyciem produktu upewnij się, że stoi on na płaskiej i stabilnej powierzchni. Ustawienie 
produktu na powierzchni pochyłej może skutkować jego uszkodzeniem i wypadkami. Jeśli chcesz 
zwiększyć chłodzenie, dodaj lód na górę. 

 

2. Włóż wtyczkę bezpośrednio do standardowego gniazdka sieciowego. Upewnij się, że wtyczka jest 

dobrze włożona do gniazdka.  

3. Przycisk „COOLING” (chłodzenie) 

Naciśnij przycisk. Pompa wody zacznie działać, wiatr będzie chłodniejszy i wilgotny. 

3.1. Przed uruchomieniem urządzenia w trybie chłodzenia upewnij się, że zawór wylotowy zbiornika wody 

jest prawidłowo zamocowany. Następnie dodaj czystą wodę do zbiornika na wodę. Podczas dodawania wody 

należy zwracać uwagę na wskaźnik poziomu wody, aby upewnić się, że zbiornik zostanie uzupełniony do 

odpowiedniego poziomu. Poziom wody nie może PRZEKRACZAĆ ani być PONIŻEJ oznaczonej granicy. Po 

dodaniu wody naciśnij przycisk chłodzenia, a urządzenie powinno zacząć dmuchać chłodniejszym 

powietrzem. Po ponownym naciśnięciu przycisku chłodzenia, funkcja ta wyłączy się. 

3.2. Jeśli okaże się, że po wykonaniu czynności opisanych w pkt. 3.1 powietrze nadal nie jest wystarczająco 

chłodne, możesz dodać dodatkowy blok lodu bezpośrednio do zbiornika wody, otwierając pokrywę zbiornika 

wody. Pamiętaj, aby nie przekroczyć pojemności zbiornika, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia 

urządzenia lub porażenia prądem. 

3.3. Jeśli chcesz użyć pojemnika na lód zamiast bloku lodu, po prostu umieść go bezpośrednio w zbiorniku, 

otwierając drzwiczki. Dobrą wydajność chłodzenia zapewni włożenie bloku lodu do zamrażarki przed użyciem 

i pozostawienie go w niej do zamrożenia przez 1 do 2 godzin.  

4. PRĘDKOŚĆ: dotknij jeden raz przycisków: „LOW-MIIDLE-HIGH” (mała-średnia-duża). Prędkość 

wiatru będzie odpowiednio: mała, średnia i duża. 

5. WACHLOWANIE : dotknij przycisku „SWING” (wachlowanie) jeden lub więcej razy. Automatyczne 

wachlowanie w poziomie zostanie uruchomione lub zatrzymane, a odpowiednia kontrolka będzie 

włączona lub wyłączona. 

Uwaga: pojemnik z lodem powinien znajdować się poza zasięgiem dzieci, które mogłyby zjeść 

lód! Połknięcie kryształków lodu jest szkodliwe! 

Uwaga: Nie używaj tej funkcji, jeśli w urządzeniu nie ma wody, ponieważ może to spowodować 

jego uszkodzenie. 
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6. ZIMNO: dotknij przycisku „COLD” (zimny). Funkcja chłodzenia rozpocznie pracę i zaświeci się 

wskaźnik tej funkcji. 

 

3.4. Możesz całkowicie wyciągnąć zbiornik na wodę, aby wymienić wodę na czystą lub wyczyścić zbiornik. 

 

7. Wyciąganie kratki przeciwkurzowej i filtra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk ON/OFF. 

9. Aby odłączyć urządzenie od prądu, najpierw naciśnij przycisk ON/OFF w celu wyłączenia urządzenia, 

a następnie wyciągnij wtyczkę z gniazda elektrycznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zdejmij kratkę przeciwkurzową. 

2. Przekręć pokrętło filtra do zewnątrz, 

jak pokazano na rysunku. 

3. Wyciągnij filtr.  



 

 

KONSERWACJA 

1. Przed czyszczeniem urządzenia zawsze wyjmij wtyczkę z gniazda sieciowego i odczekaj, aż 

wentylator całkowicie się zatrzyma.  

2. Zewnętrzne części urządzenia czyść miękką i lekko wilgotną szmatką (szmatka nie może być 

mokra).  

3. Po dłuższym okresie użytkowania wymień wodę w zbiorniku na świeżą i czystą. Należy to robić co 

najmniej raz w tygodniu. Pamiętaj również o oczyszczeniu filtra. Przedtem wyjmij go, jak opisano w 

pkt. 4 sekcji „Sposób użycia”. Filtr należy wyczyścić w łagodnym roztworze mydlanym, a następnie 

pozostawić do wyschnięcia przed włożeniem z powrotem do urządzenia.  

4. Gdy urządzenie nie jest używane, odłącz je od gniazda zasilania i dokładnie opróżnij zbiornik wody. 

Następnie umieść urządzenie  w oryginalnym opakowaniu i odłóż na miejsce przechowywania do 

późniejszego użycia. 

5. Jeśli produkt nie działa prawidłowo lub masz jakiekolwiek wątpliwości, nie próbuj naprawiać 

urządzenia samodzielnie, ponieważ może to stwarzać ryzyko pożaru lub porażenia prądem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designed in Poland 
Made in P.R.C. 

Importer:  

Big5 Krzysztof Czurczak 

ul. Wysockiego 41/6 

42-218 Częstochowa 

NIP: 6861576041 

www.heckermann.pl  

Producent: 

Shenzhen Kingwise Technology Co., Ltd. 

Address: Room 3D,No.8 East 

Area,Shangxue Industrial Zone, Jihua 

Rd, Long Gang ,Shenzhen City,China 

 

Ostrzeżenie: 

Nie zanurzaj urządzenia w wodzie. 

Nie używaj żadnych środków czyszczących, takich jak detergenty i materiały ścierne. 

Nie dopuść do zamoczenia wnętrza urządzenia (szczególnie płytki drukowanej), 

ponieważ może to stworzyć zagrożenie. 

 


