
Klimator WODNY
Model: KL-H01

Instrukcja Obs³ugi

UWAGA! Przed uruchomieniem urz¹dzenia zapoznaj siê z treœci¹ instrukcji 
obs³ugi oraz zachowaj j¹ przez ca³y okres u¿ytkowania wentylatora! Je¿eli 
urz¹dzenie jest przekazane do u¿ytku przez osoby trzecie, nale¿y równie¿ 
przekazaæ t¹ instrukcjê. Niezastosowanie siê do treœci niniejszej instrukcji 
powoduje utratê gwarancji!

UWAGA! Urz¹dzenie przeznaczone jest do eksploatacji w pomieszczeniach 
w warunkach domowych i biurowych. Nie nale¿y u¿ywaæ go w zak³adach 
produkcyjnych i us³ugowych, gdzie wystêpuje zapylenie i du¿e 
zanieczyszczenie powietrza.

Przed uruchomieniem urz¹dzenie musi byæ kompletnie 
zmontowane zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi!

Zestaw zawiera:
- Klimator, 
- Instrukcjê w j. polskim, 
- Pilot zdalnego sterowania (bez baterii), 
- 4 kó³ka obrotowe.
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1. Ostrze¿enia 

1. Przed pierwszym u¿yciem urz¹dzenia, nale¿y przeczytaæ uwa¿nie wszystkie zasady bezpieczeñstwa
2. Urz¹dzenie musi byæ zawsze przechowywane i transportowane w pozycji pionowej, w innym przypadku mog¹ zajœæ 

nienaprawialne uszkodzenia mechanizmu ch³odz¹cego. 
3. Nie wykorzystuj urz¹dzenia do celów innych ni¿ opisane w niniejszej instrukcji.
4. Produkt nie jest odpowiedni dla osób (w tym dzieci poni¿ej 8 roku ¿ycia) o ograniczonych zdolnoœciach fizycznych, 

upoœledzonych umys³owo lub fizycznie oraz osób, które nie posiadaj¹ wiedzy na temat produktu, chyba ¿e s¹ pod 
nadzorem lub wczeœniej otrzyma³y instrukcje od osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeñstwo.

5. Po rozpakowaniu urz¹dzenia sprawdŸ, czy nie zosta³o ono uszkodzone podczas transportu. W razie w¹tpliwoœci, nie 
w³¹czaj urz¹dzenia i skontaktuj siê z serwisem.

6. Opakowanie (folia, karton, styropian) zatrzymaj w miejscu niedostêpnym dla dzieci.
7. Przed pod³¹czeniem urz¹dzenia, upewnij siê ¿e napiêcie znamionowe odpowiada napiêciu sieci. Tabliczka znamionowa 

znajduje siê na urz¹dzeniu.
8. Urz¹dzenie nale¿y pod³¹czyæ wy³¹cznie do sieci o napiêciu 220-240V.
9. Upewnij siê, ¿e dostêp do u¿ywanego gniazdka jest zawsze swobodny, poniewa¿ tylko w ten sposób mo¿na w razie 

potrzeby wyj¹æ szybko wtyczkê.
10. Przy instalacji urz¹dzenia nale¿y upewniæ siê, czy przewody nie ulegaj¹ zgnieceniu, zagiêciu ani nie s¹ nara¿one na 

ocieranie siê o ostre krawêdzie.
11. Przewód urz¹dzenia nale¿y uk³adaæ tak, aby nikt nie potyka³ siê o niego, ani nie móg³ o niego zaczepiæ. Mo¿e zaistnieæ 

ryzyko obra¿eñ.
12. Je¿eli wtyczka urz¹dzenia nie pasuje do gniazdka, skontaktuj siê z serwisem. Nie u¿ywaj przejœciówek ani rozga³êŸników.
13. Nie korzystaj z urz¹dzenia, je¿eli jest uszkodzony kabel zasilaj¹cy lub wtyczka. 
14. Je¿eli urz¹dzenie nie bêdzie u¿ywane lub bêdzie pozostawione bez opieki, od³¹cz urz¹dzenie od zasilania.
15. Od³¹czaj¹c wtyczkê nale¿y zawsze za ni¹ trzymaæ. Nie wolno ci¹gn¹æ za kabel. Mog³oby to spowodowaæ pora¿enie 

pr¹dem lub po¿ar w wyniku zwarcia.
16. Nie wolno od³¹czaæ wtyczki mokrymi rêkoma!
17. Urz¹dzenie nie mo¿e byæ u¿ywane w pobli¿u wanien ³azienkowych, pryszniców, basenów ani umywalek.
18. Produktu nie wolno moczyæ!
19. Nie przykrywaæ produktu w trakcie jego pracy, aby unikn¹c jego przegrzania.
20. Nale¿y chroniæ produkt przed wysokimi temperaturami, œwiat³em s³onecznym, silnymi wibracjami, wysok¹ wilgotnoœci¹, 

palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
21. W razie usterki urz¹dzenia, nie nale¿y podejmowaæ prób jego naprawiania. Nale¿y wy³¹czyæ urz¹dzenie, wyj¹æ wtyczkê z 

gniazda i zwróciæ siê do serwisu technicznego.
22. Wprowadzenie zmian do w³aœciwoœci urz¹dzenia lub jakakolwiek modyfikacja jest niebezpieczna.
23. Z urz¹dzeniem nale¿y obchodziæ siê ostro¿nie. Wstrz¹sy, uderzenia lub upuszczenie mog¹ spowodowaæ uszkodzenie 

produktu.
24. Nie nale¿y u¿ywaæ produktu bezpoœrednio po tym jak zosta³ przeniesiony z zimnego pomieszczenia do ciep³ego. W ten 

sposób mo¿e wytworzyæ siê kondensacja, która uszkodzi urz¹dzenie. Pod³¹czenie do Ÿród³a zasilania mo¿e stwarzaæ 
zagro¿enie dla ¿ycia z powodu niebezpieczeñstwa pora¿enia pr¹dem! Przed pod³¹czeniem urz¹dzenia i rozpoczêciem 
u¿ytkowania nale¿y zaczekaæ, a¿ urz¹dzenie osi¹gnie temperaturê pokojow¹. 

25. Nie umieszczaj urz¹dzenia w pobli¿u ³atwopalnych gazów lub materia³ów takich jak benzyna, benzen lub l¿ejszych.
26. Nie u¿ywaj akcesoriów, czêœci zapasowych, itd., które nie by³y do³¹czone do urz¹dzenia lub które nie zosta³y zatwierdzone 

przez producenta/dystrybutora. 
27. Urz¹dzenie ani ¿adne jego elementy nie mog¹ byæ naprawiane przez u¿ytkownika. Jeœli urz¹dzenie jest uszkodzone i nie 



dzia³a prawid³owo, wy³¹cz je, od³¹cz od zasilania i skontaktuj siê z serwisem.
28. Nie zanurzaj urz¹dzenia w wodzie ani innych p³ynach.
29. Zutylizuj wszystkie zu¿yte akcesoria lub urz¹dzenie zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
30. Urz¹dzenie jest zgodne z obowi¹zuj¹cymi w ka¿dym kraju dyrektywami CE.
31. Do czyszczenia urz¹dzenia nale¿y u¿ywaæ wy³¹cznie neutralnych detergentów.
32. Nie nale¿y u¿ywaæ urz¹dzenia w miejscach o wysokiej wilgotnoœci, takich jak ³azienki, ani w miejscach, w których dochodzi 

do nag³ych zmian temperatur. Nieprawid³owe warunki w miejscu eksploatacji mog¹ doprowadziæ do pora¿enia pr¹dem 
elektrycznym lub uszkodzeñ.

33. Nie nale¿y u¿ywaæ urz¹dzenia w miejscu wystawionym na bezpoœrednie dzia³ania promieni s³onecznych, deszczu lub 
wiatru.

34. Nie nale¿y wieszaæ na urz¹dzeniu lub w jego pobli¿u prania, elementów odzie¿y ani nie wieszaæ w bezpoœredniej bliskoœci 
firan i zas³on, by nie dochodzi³o do blokowania wlotów ani wylotu powietrza.

35. W pobli¿u urz¹dzenia nie nale¿y u¿ywaæ substancji w proszku np. kosmetyki.
36. Nie eksploatowaæ urz¹dzenia w przypadku nierównej pod³ogi
37. Nie nale¿y u¿ywaæ urz¹dzenia w miejscach o ograniczonej przestrzeni.
38. Nale¿y zwróciæ uwagê, by odbiorniki telewizyjne, radioodbiorniki, zegary z radiem i przewody antenowe znajdowa³y siê w 

odleg³oœci minimum 2 metrów od urz¹dzenia.
39. Nie nale¿y u¿ywaæ urz¹dzenia w miejscu eksploatacji wyci¹gów kuchennych i kominowych.
40. Urz¹dzenie nie umo¿liwia usuniêcia szkodliwych substancji (tlenku wêgla itp.) z dymu papierosowego.
41. Unikaj dotykania wszystkich ruchomych czêœci urz¹dzenia.
42. Je¿eli urz¹dzenie jest pod³¹czone do zasilania, w szczególnoœci kiedy pracuje, nie wolno wk³adaæ palców, narzêdzi i 

innych cia³ obcych do otworów wylotowych.
43. Nie ustawiaj urz¹dzenia w pralni.
44. Nie zakrywaj i nie ograniczaj przep³ywu powietrza przez otwory wlotowe i wylotowe.
45. Urz¹dzenie powinno znajdowaæ siê w minimalnej odleg³oœci i 50cm od mebli.
46. Po pewnym czasie eksploatacji w zbiorniku na wodê mo¿e pojawiæ siê kurz i brud. Zaleca siê czêst¹ wymianê wody.
47. Je¿eli urz¹dzenie nie jest u¿ywane, nale¿y wylaæ wodê ze zbiornika aby unikn¹æ nieprzyjemnego zapachu.
48. Nie u¿ywaj urz¹dzenia na zewn¹trz!
49. Do prawid³owego dzia³ania poziom wody musi znajdowaæ siê pomiêdzy MIN i MAX.
50. Po nape³nieniu zbiornika wod¹, unikaj przechylania i przesuwania. Mo¿e to spowodowaæ przelanie wody poza zbiornik.
51. Nie umieszczaj ¿adnych przedmiotów na górze urz¹dzenia.
52. Do czyszczenia obudowy urz¹dzenia nie wolno u¿ywaæ benzyny, rozpuszczalników i innych agresywnych œrodków 

chemicznych. Zaleca siê u¿ywanie zwil¿onej miêkkiej œciereczki z dodatkiem odrobiny œrodka czyszcz¹cego. Sp³ukiwanie 
obudowy jest zabronione. 

53. Nie uderzaj ani nie wstrz¹saj obudow¹ urz¹dzenia podczas pracy.
54. Nie u¿ywaj jednoczeœnie starych i nowych baterii w pilocie.
55. Wyci¹gnij baterie z pilota, je¿eli urz¹dzenie nie bêdzie u¿ytkowane przez d³u¿szy czas.
56. Filtr powierza nale¿y regularnie czyœciæ z zanieczyszczeñ.
57. Unikaj korzystania z urz¹dzeñ grzewczych w pobli¿u dzia³aj¹cego klimatora.
58. Nie zakrywaj urz¹dzenia foli¹, nawet jeœli w danej chwili z niego nie korzystasz.
59. Zu¿yty sprzêt przeka¿ do wyznaczonego punktu zbiórki odpadów elektronicznych w celu w³aœciwego ich przetworzenia.
60. Materia³y z których wykonano opakowanie ochronne urz¹dzenia mo¿na poddaæ recyklingowi. Zaleca siê wrzucenie 

niepotrzebnych opakowañ do odpowiednich dla nich kontenerów.
61. Nie u¿ywaæ urz¹dzenia w otoczeniu wybuchowym lub ³atwopalnym
62. Nie wolno zanurzaæ urz¹dzenia w wodzie.
63. Podczas napraw nale¿y unikaæ przewracania urz¹dzenia do góry nogami.
64. Urz¹dzenie jest przeznaczone tylko do u¿ytku domowego i nie powinno byæ u¿ywane w przemyœle. 
65. Odpowiednie warunki otoczenia dla urz¹dzenia to 20C – 40C. Obudowa klimatyzatora nie jest przystosowana do pracy w 

bardzo wysokich i niskich temperaturach. W czasie upa³u woda w zbiorniku mo¿e szybko zbutwieæ, w zwi¹zku z tym nale¿y 
j¹ czêsto wymieniaæ. 



Opis urz¹dzenia:

Najnowszy model przenoœnego klimatora marki HanksAir model KL-H01 stworzony zosta³ do 
wygodnego i ekonomicznego ch³odzenia i poprawiania jakoœci powietrza w pomieszczeniach 
mieszkalnych. Zastosowany w urz¹dzeniu system ch³odz¹co – wentylacyjny  umo¿liwia szybkie 
sch³odzenie pomieszczeñ zu¿ywaj¹c ok 80% mniej energii ni¿ w przypadku konwencjonalnych 
klimatyzatorów. Urz¹dzenie poza funkcj¹ sch³adzania, wt³acza do pomieszczenia w 100% œwie¿e i 
natlenowane powietrze. Zbiornik o du¿ej pojemnoœci 7L umo¿liwia efektywne wykorzystanie urz¹dzenia, 
bez potrzeby czêstego dolewania wody. Urz¹dzenie wyposa¿one jest w du¿y wylot powietrza, 
nowoczesny wentylator odœrodkowy, panel dotykowy i pilot zdalnego sterowania. Nowoczesna 
konstrukcja wyposa¿ona w obrotowe kó³ka oraz lekka waga, umo¿liwia ³atwe i bezpieczne u¿ytkowanie 
urz¹dzenia nawet w ma³ych pomieszczeniach mieszkalnych. System wodnego sch³adzania 
zastosowany w tym urz¹dzeniu opiera siê na panelu celulozowym, po którym woda sp³ywa do zbiornika 
umieszczonego w dolnej czêœci klimatora. Gor¹ce i suche powietrze, które zasysane jest przez panel 
celulozowy spotyka siê z wod¹, oddaj¹c ciep³o podczas procesu odparowywania. W wyniku procesu 
ewaporacji, powietrze nadmuchiwane do pomieszczenia jest œwie¿e, nawil¿one i sch³odzone.  
Powietrze wydmuchiwane przez du¿y wylot, mo¿e byæ kierowane w pionie lub tak¿e w poziomie, dziêki 
specjalnej funkcji nadmuchu SWING”.  Zestaw zawiera dodatkowe dwa wk³ady ch³odz¹ce, które mog¹ 
s³u¿yæ do jeszcze wiêkszego zni¿enia temperatury wydobywaj¹cego siê powietrza. HanksAir KL-H01 to 
najlepsze rozwi¹zanie na upalne dni.

Tego produktu nie wolno wyrzucaæ z odpadami domowymi. Nabywca odpowiedzialny jest za 
dostarczenie zu¿ytego urz¹dzenia do miejsca zbiórki w celu utylizacji. Zbieranie i utylizacja 
urz¹dzeñ elektronicznych ma na celu ochronê œrodowiska naturalnego i zdrowia ludzi. 

Specyfikacja techniczna:

Model: KL-H01

Typ: Przenoœny klimator 

Fukcja: Ch³odzenie / Wentylowanie / Odœwie¿anie

Moc: 80W

Pompa wodna TAK

Poziom g³oœnoœci: ≤ 52dB

3 Tryby pracy: Sleep / Nature / Normal

Timer: 1-24H

Zu¿ycie energii: 80Kw/1000H

Max przep³yw powietrza: 600m3/h

Zbiornik na wodê: 7L

Zu¿ycie wody: 1-2 L/H

Zalecana powierzchnia: 8-12m2

Sterowanie: Panel dotykowy

Pilot zdalnego sterowania

Wk³ady ch³odnicze 2szt.

Jonizator TAK

Wskaznik temperatury TAK

Oscylacja: Pionowa/pozioma

Kolor: Bialy – Czarny

Typ wentylatora: Odsrodkowy

Zasilanie: 220-240 V / 50-60Hz

Wymiary: 280x280x650mm

Waga: 5,7kg netto / 7kg brutto



Opis produktu:

P1 Panel kontrolny
P2 Wylot powietrza
P3 Obudowa przednia
P4 Zbiornik na wodê
P5 Kó³ka obrotowe
P6 Obudowa tylna
P7 Element ch³odz¹cy
P8 Filtr siatkowy

Panel dotykowy / Pilot zdalnego sterowania

1) Ionizer  Jonizator

2) Swing – Cyrkulacja powietrza pozioma

3) Mode – Tryb pracy

4) Timer – 1-24h

5) Speed – Prêdkoœæ

6) Cool – Ch³odzenie

7) ON/OFF – w³¹czenie / wy³¹czenie

–



U¿ytkowanie urz¹dzenia

1. Rozpakuj urz¹dzenie z opakowania i zainstaluj do podstawy kó³ka obrotowe.
Kó³ka z blokad¹ do przednich otworów, kó³ka zwyk³e do otworów w tylnej czêœci urz¹dzenia. 

2. Umieœæ urz¹dzenie na stabilnej poziomej powierzchni.

3. W dolnej czêœci urz¹dzenia znajduje siê zbiornik na wodê. Aby nape³niæ zbiornik wod¹, nale¿y go 
delikatnie podnieœæ i wysun¹æ na zewn¹trz na ok 10 cm. Nastêpnie nale¿y wlaæ wodê do poziomu 
pomiêdzy wskaŸnikiem MIN i MAX.

4. Tak przygotowane urz¹dzenie mo¿na pod³¹czyæ do zasilania i w³¹czyæ przyciskiem ON/OFF. Po 
ponownym naciœniêciu przycisku urz¹dzenie siê wy³¹czy. 

5. Po uruchomieniu nale¿y wybraæ odpowiedni tryb pracy, prêdkoœæ wentylacji, jonizator czy funkcjê 
ch³odzenia. 

6. Regulacjê obrotów wentylatora zwiêkszamy lub pomniejszamy u¿ywaj¹c przycisku SPEED – 
LOW(niski) / MID(œredni) / HIGH (wysoki).

7. Tryb pracy MODE – jest to funkcja dziêki, której w trybach SLEEP, NATURAL i NORMAL  sposób 
nawiewu jest nieregularny. NORMAL – nawiew normalny / NEUTRAL – naturalne powietrze / SLEEP – 
koj¹cy nawiew podczas snu. 

Do wybranego trybu pracy mo¿na dostosowaæ tak¿e prêdkoœæ wentylatora SPEED tylko w przypadku 
trybu NATURAL I NORMAL. Tryb SPEED pracuje tylko na poziome LOW (niski).

8. Przycisk SWING – po naciœniêciu tej funkcji nawiew powietrza bêdzie automatycznie zmienia³ siê w 
poziomie.

9. Timer – ustawienie czasu pracy urz¹dzenia mo¿na ustawiæ od 1 – 24 godzin w odstêpach o 1 godzinê.

10. Cool – funkcja sch³adzania i nawil¿ania pomieszczenia jednoczeœnie.

Powietrze mo¿na schodziæ bardziej, wk³adaj¹c do zbiornika na wodê wk³ady ch³odzace, które zosta³y 
do³aczone do zestawu. Wk³ady ch³odz¹ce nale¿e wczeœniej sch³odziæ w zamra¿alniku. 

11. Jonizator – przycisk w³¹czaj¹cy funkcjê jonizacji powietrza.

12. Podczas pracy urz¹dzenia co kilka godzin nale¿y sprawdzaæ poziom wody w zbiorniku. Je¿eli poziom 
wody bêdzie bliski MIN, nale¿y wtedy uzupe³niæ zbiornik do poziomu MAX nie wiêcej.

13. Je¿eli urz¹dzenie nie bêdzie u¿ywane przez d³u¿szy okres, koniecznie nale¿y wylaæ wodê ze 
zbiornika! 

14. Aby wylaæ wodê, nale¿y wysun¹æ zbiornik na ok 10 cm z urz¹dzenia, podstawiæ p³askie naczynie pod 
spód i wyci¹gn¹æ korek znajduj¹cy siê na spodzie tego zbiornika.

Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3

Kó³ka bez 
blokady

Kó³ka 
z blokad¹



U¿ytkowanie urz¹dzenia

Przed przyst¹pieniem do czyszczenia nale¿y 

od³¹czyæ urz¹dzenie od sieci zasilaj¹cej!

1. Po d³u¿szym czasie pracy urz¹dzenia nale¿y wyczyœciæ znajduj¹cy siê w tylnej czêœci 
urz¹dzenia filtr siatkowy. Zabrudzony filtr mo¿e wp³ywaæ na wydajnoœæ wentylatora, dlatego 
nale¿y go systematycznie czyœciæ.

2. Filtr w prosty sposób mo¿na wysun¹æ z tylnej obudowy urz¹dzenia i wyczyœciæ ³agodnym 
detergentem i miêkka szczotk¹.

3. Wyczyszczony filtr przed instalacj¹ w urz¹dzeniu musi byæ ca³kowicie suchy!

4. Zbiornik na wodê czyœcimy tak¿e przy u¿yciu niewielkiej iloœci ³agodnego detergentu z 
u¿yciem miêkkiej œciereczki, nastêpnie nale¿y sp³ukaæ go czyst¹ wod¹. 

5. Zbiornik na wodê jest zintegrowany z mechanizmem pompy, dlatego nie mo¿na go ca³kowicie 
wyci¹gn¹æ z urz¹dzenia. Wszelkie czynnoœci zwi¹zane z czyszczeniem, wykonuje siê na 
wysuniêtym zbiorniku, a wodê wylewa siê z pomoc¹ korka zamontowanego na jego spodzie.

6. Obudowê urz¹dzenia nale¿y czyœciæ miêkk¹ œciereczk¹ przy zastosowaniu niewielkiej iloœci  
detergentu.

7. Urz¹dzenia wyczyszczonego i nieu¿ywanego nie nale¿y zabezpieczaæ foli¹ ochronn¹! 

Rozwi¹zywanie problemów

1. Urz¹dzenie nie dzia³a

Upewnij siê, ¿e przewód zasilaj¹cy jest pod³¹czony do gniazdka. Uruchom 
urz¹dzenie w³¹czaj¹c je przyciskiem ON/OFF, który znajduje siê na panelu 
urz¹dzenia.

2. Brak nawiewu / ch³odzenia

Niski poziom wody w zbiorniku lub uszkodzona pompa – sprawdŸ i uzupe³nij wod¹ 
zbiornik do zalecanego poziomu. W przypadku nawiewu sprawdŸ czy filtr siatkowy 
nie jest zapchany. Jeœli jest, nale¿y go wyczyœciæ zgodnie z zaleceniami w instrukcji.

3. Zapachy wydobywaj¹ce siê z urz¹dzenia.

Podczas korzystania z urz¹dzenia po raz pierwszy mog¹ wydobywaæ siê z niego 
nieprzyjemne zapachy, które znikn¹ w ci¹gu kilku dni.  Mo¿liwoœæ wyst¹pienia 
zabrudzeñ w zbiorniku. 

4. Pilot nie dzia³a

SprawdŸ baterie i wymieñ je w razie koniecznoœci. Jeœli baterie s¹ wyczerpane, 
korzystaj z funkcji na panelu sterowania. Je¿eli nie dzia³a panel i pilot skontaktuj siê 
z serwisem dystrybutora.
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