OCHLADZOVAČ VZDUCHU

SK

MODEL: BL-138DLR (chladenie), BL-138LNR (chladenie a ohrievanie)
Vážený zákazník, ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou tohto výrobku. Tento návod na obsluhu je súčasťou
výrobku. Obsahuje dôležité pokyny k uvedeniu výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu. Ak výrobok odovzdáte iným osobám,
dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod. Ponechajte si
tento návod, aby ste si ho mohli kedykoľvek prečítať!
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:
1. Presvedčte sa, či prípojná elektrická zásuvka zodpovedá parametrom uvedeným na prístroji.
2. Pred použitím skontrolujte, či elektrikcý kábel a zástrčka nie sú
poškodené. V záujme predchádzania iným rizikám môže výmenu poškodeného elektrického kábla a zástrčky vykonávať
len záručný servis.
3. Ničím nezakrývajte vstupné a výstupné vetracie otvory chladiča vzduchu.
4. Vstupný otvor vzduchu nesmie byť v tesnej blízkosti steny,
záclony ani iných predmetov, pretože významne ovplyvňujú
prúdenie vzduchu a môžu narušiť funkčnosť.
5. Nezakrývajte výstupné a vstupné otvory. Môže dôjsť k poškodeniu alebo škode na majetku.
6. Používajte výrobok len vo zvislej polohe.
7. Prístroj môže byť zapojený len do zásuvky istenej 16A ističom.
Do rovnakej zásuvky nesmie byť zapojený iný prístroj.
8. Chladič vzduchu nesmie byť umiestnený na šikmom alebo nerovnom povrchu.
9. Nepoužívajte prístroj v blízkosti vane, sprchy, bazéna, ani vonku.
10. Ak je na prístroji zapnutý režim zvlhčovanie, chladenie vzduchu, obsah nádrže na vodu musia byť pod značkou hladiny
„MAX“ a nad značkou hladiny „MIN“. Pri nedodržaní minimálnej hladiny môže dôjsť k poškodeniu výrobku.
11. Po naplnení nádrže na vodu počas prevádzky prístrojom netraste, ani ho nenakláňajte.
12. V záujme predchádzania zásahu elektrickým prúdom nevyťahujte zástrčku vlhkými rukami.
13. Počas prevádzky prístroja sa v žiadnom prípade nedotýkajte otvorov ani do nich nevkladajte žiadne predmety. Ak sa
v blízkosti prístroja zdržujú deti, venujte im zvýšenú pozornosť.
14. Používanie tohto prístroja deťmi, osobami so zníženými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami, resp.
osobami bez potrebných skúseností, odporúčame iba v prípade, že pred použitím prístroja boli oboznámené s jeho použitím a sú pod dozorom zodpovednej osoby.
15. Venujte zvýšenú pozornosť tomu, aby sa deti s prístrojom
nehrali.
16. Pred tým, než kábel prístroja vytiahnete zo zásuvky, prístroj
vypnite. Neťahajte za elektrický kábel pri jeho vyťahovaní,
pretože takto môžete spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom, alebo iné zranenia či poškodenia prístroja.
17. Pokiaľ prístroj nepoužívate, vytiahnite jeho elektrický kábel
zo zásuvky.
18. Na prístroj nič neumiestňujte.

PRÍSLUŠENSTVO:

Dust filter – prachový filter, Cooling pad – chladiaca vložka, Back
side – zadná strana, Handle – madlo, Control panel – ovládací panel, Outlet louvers – lamela výstupu vzduchu, Wheels – kolesá,
Water tank – nádrž na vodu, Ice box – nádrž na ľad, Remote control – diaľkový ovládač
VYPÍNAČ: Na zadnej strane prístroja sa nachádza tlačidlo „ON /
OFF“ pomocou ktorého sa prístroj zapína a vypína. Po jeho zapnutí sa rozsvieti LED POWER na ovládacom paneli.
OVLÁDACÍ PANEL

chladenie

ohrev

Otočný prepínač funkcií Ohrev / Chladenie
(Len pre model s ohrevom)
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Režim funkcie chladenie
Zvoľte otočným prepínačom chladenie „cooling“ (nachádza sa
vedľa ovládacieho panelu) - len pre model s ohrevom
1. „ON/OFF“ (vypínač)
Stlačte tlačidlo a na paneli sa objaví „LOW“ (nízka úroveň prevádzky). Opätovným stlačením tlačidla môžete prístroj vypnúť.
2. „SPEED“ (tlačidlo úrovne prevádzky)
Tlačidlo stlačte, keď je prístroj v prevádzke. Na displeji sa zobrazí
„MIDDLE“ (stredná úroveň prevádzky). Pokiaľ počas prevádzky
stlačíte tlačidlo druhýkrát, na displeji prístroja sa zobrazí „HIGH“
(vysoká úroveň prevádzky). Pokiaľ počas prevádzky stlačíte tlačidlo ešte raz, na displeji sa opäť objaví „LOW“ (nízka úroveň
prevádzky).
3. „HEAT/WIND“ (tlačidlo ohrievanie / výstup vzduchu)
Týka sa iba modelu s ohrevom. Počas prevádzky stlačte tlačidlo.
Na displeji sa zobrazí „NORMAL“ (režim štandardnej prevádzky). Počas prevádzky stlačte tlačidlo druhýkrát. Na displeji sa
zobrazí „NATURE“ (režim prírodnej prevádzky - premenlivé
prúdenie vzduchu). Pokiaľ počas prevádzky stlačíte tlačidlo
tretíkrát, na displeji sa objaví „SLEEP“ (spánok - premenlivé prúdenie vzduchu).
4. „TIMER“ (časovač)
Stlačte tlačidlo počas prevádzky prístroja. Prístroj sa po 1 hodine
prevádzky automaticky vypne (nastavený čas sa zobrazuje pomocou LED displeja na ovládacom paneli).
Ak stlačíte tlačidlo druhýkrát, prístroj sa automaticky vypne po 2
hodinách prevádzky.
Ak stlačíte tlačidlo tretíkrát, prístroj sa automaticky vypne po 3
hodinách prevádzky.
Ak stlačíte tlačidlo štvrtýkrát, prístroj sa automaticky vypne po 4
hodinách prevádzky.
Ak stlačíte tlačidlo piatykrát, prístroj sa automaticky vypne po 5
hodinách prevádzky.
Ak stlačíte tlačidlo šiestykrát, prístroj sa automaticky vypne po 6
hodinách prevádzky.
Ak stlačíte tlačidlo siedmykrát, prístroj sa automaticky vypne po
7 hodinách prevádzky.
Ak stlačíte tlačidlo po ôsmykrát, prístroj sa automaticky vypne
po 8 hodinách prevádzky.
5. „COOL“ (chladenie)
Pokiaľ počas prevádzky stlačíte tlačidlo, na displeji sa objaví
„COOL“ (režim chladenia - vzduch prechádza cez vodu). Je nutné dopĺňať vodu, aby neklesla hladina pod risku minimum.
6. „SWING“ (režim automatického natáčania lamiel)
Pokiaľ počas prevádzky stlačíte tlačidlo, na displeji sa objaví
„SWING“. V tomto režime lamely výstupu vzduchu vykonávajú
pomalý vejárový pohyb.
7. „ION“ (ionizácia)
Počas prevádzky stlačte tlačidlo „ION“ (ionizáciia). Režim sa
zobrazí na displeji.

Funkcia ohrievania
len pre model s ohrevom (BL-138LNR)
Zvoľte otočným prepínačom ohrev „heating“ (nachádza sa vedľa
ovládacieho panelu) – len pre model s ohrevom (BL-138LNR)

sa objaví „HEAT II i HEAT I“. V tomto prípade bude úroveň ohrevu vysoká.
Po druhom stlačení tlačidla sa ohrievanie vypne.
Po treťom stlačení tlačidla sa na displeji objaví „HEAT I“ (nízka
úroveň ohrievania).
NAPLŇOVANIE NÁDRŽKY NA VODU
Vysuňte nádržku na vodu zo spodnej časti prístroja a naplňte ju
do 1/3.
Počas napĺňania nádržky dbajte na značku maximálnej a minimálnej hladiny vody.
Hladina vody v nádržke nesmie byť vyššia ako „MAX“ (maximálna) úroveň.
Hladina vody v nádržke nesmie byť nižšia ako „MIN“ (minimálna) úroveň.
Pokiaľ chcete dosiahnuť chladnejší vzduch, vložte nachladnuté
chladiace nádobky, respektíve ľad do nádrže na vodu.
POUŽÍVANIE NÁDOBIEK NA ĽAD
Chladiaci panel udržuje chlad a pomaly odoberá teplo z uloženej vody. Pomocou nádobiek na ľad vložených do vody sa dá
voda schladiť pod teplotu okolitého prostredia. Chladič vzduchu pomocou nádobky na ľad vytvára studený vzduch.
Naplňte nádobky na ľad vodou a vložte ich do mrazničky.
Keď v nich voda zamrzne, vyberte ich z mrazničky.
Vysuňte nádržku na vodu a vložte do nej nádobky na ľad.
V príslušenstve jedného prístroja sa nachádzajú dve nádobky na
ľad, takže ich môžete striedavo chladiť.
ČISTENIE

1. Čistenie vzduchového ﬁltra
Vytiahnite elektrický kábel prístroja zo zásuvky, potom z prístroja vysuňte vzduchový filter smerom nahor. Vzduchový filter
vyčistite neutrálnym čistiacim prostriedkom a mäkkou kefkou.
Potom ho opláchnite čistou vodou a po úplnom uschnutí nasuňte späť do prístroja.
2. Čistenie vlhkého papierového ﬁltra
Vytiahnite elektrický kábel prístroja zo zásuvky, potom z prístroja vyberte vzduchový filter. Odistite hore otočnú západku, vyberte z prístroja papierový filter a očistite ho pomocou vody
a mäkkej kefky. Po vyčistení vložte späť do prístroja a zaistite. Pri
čistení nesmiete filter poškodiť. Nevyvíjajte žiadny tlak na filter.
Dôležité upozornenie!
Aby sa predišlo prípadnému unikaniu vody dbajte na správne
vloženie papierového filtra.

„HEAT/WIND“ (Tlačidlo ohrievanie / výstup vzduchu) - len pre
model s ohrevom. Stlačte tlačidlo počas prevádzky a na displeji
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3. Čistenie nádrže na vodu
Odpojte prístroj z elektrickej siete a vysuňte nádrž na vodu.
Prípadné usadeniny odstráňte pomocou handričky. Nádrž pravidelne čistite. Pred uskladnením nádržku dôkladne vyčistite
a usušte.

na prípadne zmeny v návode na používanie a neručí za možné
tlačové chyby. Vyobrazenie a popis sa môžu líšiť od skutočnosti
v závislosti od modelu.

4. Čistenie plášťa prístroja
Plášť prístroja čistite neutrálnym čistiacim prostriedkom a mäkkou handričkou.
5. Čistenie ventilátoru
Ventilátor čistite prúdom vzduchu (kompresorom) alebo ho zašlite na vyčistenie na servisné stredisko predajcu (táto služba
môže byť naúčtovaná).
Dôležité upozornenie
Pred čistením prístroj vypnite a odpojte z elektrickej siete.
Prístroj pravidelne čistite, aby nedochádzalo z usadzovaniu nečistôt a možnému poškodeniu prístroja.
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Výkon:
1200 / 2000 W
Napätie (Volt):
220-240 V
Frekvencia (Hz):
50 Hz
Ochrana životného prostredia
Informácie k likvidácii elektrických a elektronických zariadení
Po uplynutí doby životnosti prístroja alebo v okamihu, kedy by
oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do bežného
odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobok odovzdajte na
určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.
Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov
na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky
nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte
od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.
Servis
V prípade, že po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek chybu,
kontaktujte servisné oddelenie. Pri používaní výrobku sa riaďte
pokynmi uvedenými v priloženom návode na použitie. Reklamácia nebude uznaná, pokiaľ ste výrobok pozmenili alebo ste sa
neriadili pokynmi uvedenými v návode na použitie.
Záruka sa nevzťahuje
- na prirodzené opotrebovanie funkčných častí prístroja v dôsledku bežného používania
- na servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou výrobku
(napr. čistenie, výmena dielov podliehajúcich bežnému opotrebovaniu)
- na závady spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatickými
podmienkami, prašnosťou, nevhodným používaním a pod.)
- na mechanické poškodenie v dôsledku pádu výrobku, nárazu,
úderu a pod.
- na škody vzniknuté neodborným zaobchádzaním alebo použitím výrobku v rozpore s návodom na obsluhu, preťažením,
použitím nesprávnych alebo neoriginálnych dielov, pri použití
nevhodného alebo neoriginálneho príslušenstva alebo nevhodných nástrojov a pod.
- na škody vzniknuté použitím neoriginálnych adaptérov alebo na
použitie originálneho adaptéra k inému výrobku. Je vždy nutné
dodržať vzájomnú kompatibilitu v rámci jedného výrobku.
U reklamovaných výrobkov, ktoré neboli správne zabezpečené
proti mechanickému poškodeniu pri preprave nesie riziko prípadnej škody výhradne majiteľ. Dodávateľ si vyhradzuje právo
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