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 I WPROWADZENIE 
 
Dziękujemy za wybór produktu marki Hoffen. Wierzymy, że jego użytkowanie 
będzie dla Państwa przyjemnością. Prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją 
obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu, a w szczególności z instrukcją 
bezpiecznego użytkowania. Prosimy zachować tą instrukcję obsługi, aby móc 
korzystać z niej w czasie użytkowania produktu. 
 

II SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

Numer partii: 149/20 
Napięcie: 5 V , 1A. 
Moc: 2-5  W 
Model:  XB-LF001 
Wymiary: 150 x 152 x 185 mm 
Długość przewodu zasilającego: 1,5 m 
 

  
 
 
 
 

III UŻYCIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM 
 

Klimator zaprojektowano do generowania chłodnego nawiewu, a przy dodaniu wody, także 
dodatkowo pełni funkcję nawilżającą.  
Produkt przeznaczony tylko i wyłącznie do użytku domowego wewnątrz pomieszczeń.  
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z użycia niezgodnego z 
przeznaczeniem. 
Przestrzeganie instrukcji zapewnia bezpieczny montaż, instalację i użytkowanie produktu. 
Urządzenie jest przeznaczone tylko do prywatnego użytku domowego (wewnątrz 
pomieszczenia) i nie może być używane do innych celów. 
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Przestrzeganie instrukcji zapewnia bezpieczne użytkowanie urządzenia. 
 
 
 

IV ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 
 
Otwórz opakowanie i ostrożnie wyjmij jego zawartość. Sprawdź, czy zestaw jest  kompletny 
i bez uszkodzeń. Upewnij się, że żadna z części nie jest pęknięta, porysowana. W przypadku, 
gdy brakuje części bądź są uszkodzone, nie używaj produktu, lecz skontaktuj się ze 
sprzedawcą. Zachowaj opakowanie lub zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami. 
 
Elementy opakowania: 1 x Instrukcja obsługi, 1 x klimator, 1 x przewód USB 
 
 
 

V INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA 

Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi przed rozpoczęciem użytkowania. 

Podczas obsługi należy ściśle przestrzegać poleceń zawartych w niniejszej instrukcji. 

Proszę zachować opakowanie oraz instrukcję obsługi, gdyż zawiera ważne informacje. 

Instrukcja jest dostępna również w wersji elektronicznej pod adresem poczty 

elektronicznej: info@joinco.com.pl 

 
 

 

  OSTRZEŻENIA: 

 Urządzenie może być używane przez dzieci 
starsze niż 8 lat i osoby o ograniczonej 
zdolności fizycznej, czuciowej lub 
psychicznej lub osoby o braku 
doświadczenia i wiedzy, jeśli pozostają one 
pod nadzorem lub korzystają z urządzenia 
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 Przechowuj materiały opakunkowe z dala od zasięgu dzieci, gdyż niosą one ze sobą 
ryzyko połknięcia i uduszenia. 

 Sprawdzaj kabel USB pod względem ewentualnym uszkodzeń. 
 

 Nie używać i nie naprawiać samodzielnie urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub działa w 
sposób nieprawidłowy. 

 Nie należy używać urządzenia, jeśli wcześniej upadło ono z wysokości i wykazuje 
widoczne oznaki uszkodzenia. 

 Nie wolno podejmować prób otwierania korpusu lub demontażu jakichkolwiek części 
urządzenia. Wewnątrz nie znajdują się żadne części przeznaczone do naprawy. 

 Nie wolno pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do sieci 
zasilającej. 

 Nie przewieszaj przewodu na ostrych krawędziach. 
 Jeżeli urządzenie przypadkowo wpadnie do wody lub zostanie zalane należy 

natychmiast odłączyć kabel USB od urządzenia. 
 Zawsze umieszczaj klimator na płaskiej i suchej powierzchni. 

 OSTRZEŻENIE!  
 Należy mieć świadomość, że wysoki poziom wilgoci może sprzyjać rozwijaniu się w 

środowisku organizmów biologicznych. 

 OSTRZEŻENIE!  
 Nie wolno dopuszczać do tego, aby otoczenie nawilżacza stało się wilgotne lub mokre. 

W przypadku pojawienia się wilgoci należy zredukować wydajność działania 
nawilżacza. Jeżeli wydajności nawilżacza nie da się zmniejszyć, należy włączać go i 
wyłączać na przemian. Nie pozwalać, aby materiały chłonne, takie jak wykładziny, 
zasłony, kotary lub obrusy nabrały wilgoci. 

 OSTRZEŻENIE!  
 Gdy urządzenie nie jest używane, nigdy nie zostawiać wody w zbiorniku. 

 
 

 OSTRZEŻENIE!  
 Przed schowaniem opróżnić i wyczyścić urządzenie. Przed następnym użyciem 

urządzenie należy wyczyścić. 
 Nie przechylać, przestawiać i/lub odwracać pracującego urządzenia. Przed 

przestawieniem urządzenia opróżnić zbiornik na wodę. 
 Uwaga! Nie przepełniać zbiornika na wodę! 
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V SAFETY INSTRUCTIONS 

Read the user manual carefully before use. Please strictly observe the instructions contained in this manual. 
Please keep the packaging and user manual as it contains important information. The manual is also available 
in electronic version at info@joinco.com.pl. 

 WARNINGS: 
 The appliance may be used by children above 8 years old 

and persons with limited physical, sensory or mental 
abilities or persons with no experience and knowledge, if 
remaining under supervision or use the appliance safely in 
accordance with the user manual as well as understand the 
hazards. 

 Children may not play with the appliance. 
 Cleaning and maintenance of the appliance cannot be 

performed by children unless they are supervised by an 
adult. 

 Always pay attention during maintenance of the appliance. 
The appliance must be disconnected from the power supply 
source before cleaning. 
 If the USB cable is damaged, it must be replaced with 

another one with the same technical parameters. 
 
 
 

 WARNINGS - RISK OF ELECTRIC SHOCK! 
 Do not immerse the appliance or USB cables in water 

or other liquids. Do not operate the appliance with 
wet hands. 

 Do not open the housing under any circumstances. 
Do not insert fingers or other objects into the 
openings in the appliance and do not plug the 
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ventilation openings. 
 Before using the appliance, remove all packaging materials. 
 Store packaging materials out of the reach of children because they bear the risk of ingestion and 

suffocation. 
 Check the USB cable for possible damages 
 Do not use the appliance and do not repair it on your own if it is damaged or works incorrectly. 
 Do not use the appliance if it previously fell down or has clear signs of damage. 
 Do not attempt to open the body or disassemble any parts of the appliance. No parts inside the 

appliance may be repaired. 
 Do not leave the appliance unattended while its connected to the mains. 
 Do not hang the cord on sharp edges. 
 If the appliance accidentally falls into water or if it is flooded, immediately disconnect the USB 

cable from the appliance. 
 Always put the air cooler on a flat and dry surface. 

 

 WARNINGS 
 It should be recognized that high moisture levels may favour the development of biological organisms 

in the environment. 

 WARNINGS 
 Do not allow the surroundings of the humidifier to become humid or wet. If any humidity is present, the 

performance of the humidifier shall be reduced. If the humidifier’s performance cannot be decreased, 
switch it on and off alternately. Do not allow absorbent materials such as linings, covers, curtains or 
table-cloths to absorb moisture. 

 WARNINGS 
 Never leave water in the tank when the appliance is not in use.  

 WARNINGS 
  Empty and clean the appliance before putting it away. The appliance be cleaned before next use. 
 Do not tilt, move and/or turn over the operating appliance. Empty the water tank before moving the 

appliance. 
 Note! Do not overfill the water tank! 

VI USE 

1. Carefully take out the product from packaging. 
2. Place the product on a dry and flat surface. 
3. Pour water into the container if you want the device to additionally moisturize the room or to increase the 
cooling effect. 
4. Connect the plug to the device's power socket, and the USB end to a USB input e.g. In computer, power bank. 
The computer must be turned on. 
5. On the panel located at the top of the air cooler there is a switch ( button located on  the right side of the 
panel ) and a control panel with 3-level airflow regulation ( button located on the left side on the panel). 
   
 

  














