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MOBILNÉ KLIMATIZAČNÉ ZARIADENIE 

(106193, 104372, 108548) 
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INŠTRUKCIE 

POZOR! Dbajte na bezpečnostné a montážne pokyny, aby sa predišlo 

riziku poranenia resp. poškodenie produktu. 

 

Len na domáce použitie, nie na komerčné účely! 

 

Dôležité: Pozorne si prečítajte tieto pokyny a uschovajte si ich na 

prečítanie naneskôr. Ak v budúcnosti dáte  tento produkt 

niekomu inému, prosím nezabudnite odovzdať aj tento návod. 

Malé časti a plastové vrecká uchovávajte mimo dosahu detí. 

Nebezpečenstvo udusenia! 

Skontrolujte všetky prvky, súčasti a diely, či nie sú poškodené. Napriek 

starostlivým kontrolám sa môže stať, že aj ten najlepší produkt sa 

počas prepravy poškodí. V prípade poškodenia nás prosím kontaktujte. 

Chybné diely môžu ohroziť vaše zdravie. 

Výrobok nikdy neupravujte! Zmeny anulujú záruku. 

Na čistenie použite špongiu a teplú mydlovú vodu. Nepoužívajte 

agresívne čistiace prostriedky alebo bielidlá. 
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SPÔSOB POUŽITIA 

Výrobok je určený ako ochladzovač vzduchu pre vnútorné použitie. 

Otáčky ventilátora je možné nastaviť na tri rôzne rýchlosti. Produkt je 

vybavený kolieskami pre ľahké presúvanie. Otvorené okná, dodatočné 

zdroje tepla, nekvalitná izolácia a pod. znižujú výkon chladenia. 

Nepoužívajte klimatizáciu vo vlhkých priestoroch ako napríklad v 

kúpeľni. 

Výrobok používajte iba na účel, na ktorý bol vyrobený. 

Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené 

neprávnym používaním. 

  

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Napätie: 220-240V 

Frekvencia: 50/60Hz 

Príkon: 75W 

Bezpečnostná trieda: II 
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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

VAROVANIE: Aby ste predišli riziku požiaru, elektrickému šoku alebo 

zraneniu: 

1. Pred použitím skontrolujte, či napájací zdroj zodpovedá tomu, čo je 

uvedené na zariadení. 

2. Nepoužívajte spotrebič, ak je zástrčka, sieťový kábel, alebo iné 

komponenty poškodené. 

3. Ak je sieťový kábel poškodený, musí byť nahradený autorizovaným 

servisom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo 

nebezpečenstvu. 

Nikdy neskúšajte spotrebič opraviť sami. 

4. Nikdy nezapájajte ani neodpájajte sieťovú zástrčku s mokrými 

rukami. 

5. Pri vyťahovaní zástrčky neťahajte za kábel, ale za zástrčku. 

6. Uistite sa, že sieťový kábel nie je stlačený, ohnutý, poškodený, alebo 

vystavený mechanickému namáhaniu. Vyhnite sa nadmernému 

tepelnému namáhaniu sieťového kábla. Neupravujte sieťový kábel.  

Poškodený sieťový kábel môže spôsobiť smrteľný úraz elektrickým 

prúdom. 

7. Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami(dospelí a deti) 

s telesnými, zmyslovými resp.mentálnymi poruchami alebo osobami s  
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nedostatkom skúseností/alebo znalostí o používaní, pokiaľ nie sú pod 

dohľadom zodpovednej osoby. 

Deti by mali byť pod dohľadom aby ste sa uistili, že sa so zariadením 

nehrajú. 

8. Neveďte šnúru pod kobercom a nezakrývajte šnúru podložkami, 

behúňmi alebo podobne. 

9. Počas používania by malo byť zariadenie umiestnené minimálne 20 

cm od steny, aby otvory pre prívod a odvod vzduchu neboli 

obmedzené. Produkt nesmie byť umiestnený bezprostredne pod alebo 

vedľa závesu alebo podobne. 

10. Nebezpečenstvo poranenia! Nevkladajte žiadne predmety resp. 

prsty cez ochrannú mriežku, zatiaľ čoje produkt v prevádzke. 

11. Žiadnym spôsobom neblokujte otvory na prívod vzduchu ani 

výfukové otvory. 

12. Do zariadenia by sa malo naliať dostatočné množstvo čistej vody, 

ako je označené na nádržke na vodu. Nepridávajte vodu ak je 

zariadenie zapnuté. 

13. Ak chcete zariadením pohybovať a v nádržke na vodu je naliata 

voda, odpojte ho a manipulujte s ním pomaly aby ste sa vyhli rozliatiu 

vody. 

14. Spotrebič používajte iba na rovnej, suchej podlahe. 

15. UPOZORNENIE! Neponárajte jednotku do vody! 

16. Skontrolujte hladinu vody v nádrži na vodu, či je vždy medzi 

značkami MIN a MAX. Počas prevádzky kontrolujte hladinu vody. 
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17. Nikdy nepremiestňujte zariadenie ťahaním za kábel a uistite sa, že 

sa kábel nezamotá. 

18. Ak sa zariadenie prevráti s plnou nádržou na vodu, okamžite ho 

prestaňte používať. Nechajte si ho pred ďalším používaním 

skontrolovať. 

19. Nikdy neodstraňujte filter aninádrž na vodu, kým je výrobok v 

prevádzke. 
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SÚČASTI PRODUKTU: 

A-Vzduchový filter 

B-Ovládací panel 

C-Rukoväť  

D-Sieťový kábel a zástrčka 

E-kolieska 

F-Ukazovateľ hladiny vody 

G-Air Vent H-Podložka na 

zachytávanie vlhkosti 

I -Nádrž na vodu 

K-Nádoba s ľadovými 

kryštálmi (je súčasťou  iba  

niektorých modelov)
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PRIPEVNENIE KOLIES 

Umiestnite chladič vzduchu na mierne vyvýšený povrch (napríklad stôl) 

tak, aby spodný koniec mierne vyčnieval kvôli jednoduchšiemu 

pripevneniu kolies. V prípade potreby položte pod výrobok plachtu 

alebo prikrývku, aby ste chránili povrch. Kolieska vložte do otvorov na 

spodnej strane chladiča vzduchu, ako je znázornené nižšie, a 

priskrutkujte ich. 
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NÁVOD NA POUŽÍVANIE 

1. Pri používaní spotrebiča sa uistite, že je na rovnom a stabilnom 

povrchu. Postupujte podľa obrázka nižšie. 

2. Zasuňte zástrčku do zásuvky. Uistite sa, že zástrčka pevne zapadá 

do zásuvky. 

3.  Otočte gombík časovača do polohy ON. 

4. Stlačením tlačidla LO/MI/HI nastavte požadovanú rýchlosť 

ventilátora (nízka/stredná/vysoká). 

5.  Ak chcete zvýšiť prúdenie vzduchu stlačte tlačidlo VANE. Ak 

chcete zastaviť osciláciu, stačí stlačiť znova tlačidlo VANE.  

 

6. Tlačidlo Cool 
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POZNÁMKA: Funkcia Cool môže byť nastavená iba počas chodu 

ventilátora. 

Pred prevádzkou zariadenia v režime chladenia „Cool“ sa uistite , že 

nádrž na vodu je naplnená presne po indikátor max a je  stabilne 

zasunutá. Potom stlačte tlačidlo Cool a jednotka by mala začať fúkať 

chladnejší vzduch. 

7. Časovač môžete nastaviť od 0 do 120 minút. 

Ak zistíte, že vzduch stále nie je dostatočne chladný, môžete pridať 

ďalší blok ľadu priamo do nádržky na vodu alebo košíka na ľad. Dbajte 

na to, aby ste neprekročili kapacitu nádržky na vodu!! 

Poznámka: Pred použitím chladiacich vložiek najskôr musíte naplniť 

tieto čistou vodou a nechajte zamraziť 1 až 2 hodiny. Potom ich môžete 

vložiť do nádrže na vodu. 

 

Poznámka: Vymieňajte vodu v nádrži na vodu pravidelne. Stojatá voda 

môže spôsobiť nepríjemný zápach, najmä v teplom počasí. 
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AKO VYBRAŤ PROTIPRACHOVÝ FILTER A MRIEŽKU 

 
 

1. Vytiahnite prachotesnú konzolu. 

2. Otočte gombíky smerom von. 

3. Ak chcete jednotku vypnúť, stlačte tlačidlo OFF. 

4. Ak chcete jednotku úplne vypnúť, vytiahnite zástrčku zo zásuvky. 
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Problém Dôvod Riešenie 

Zariadenie sa nezaplo -Tlačidlo ON nebolo 
stlačené 
-Zariadenie nie je 
zapojené do zástrčky 
-Filtre sú vložené 
nesprávne 

-Zapojte zariadenie 
do elektriny a zapnite 
tlačidlom ON.  
-Uistite sa, že filter je 
správne 
nainštalovaný 

Prietok vzduchu je 
slabý 

-Filter je znečistený 
-Prívod a vývod 
vzduchu je 
zablokovaný 

-Vyčistite filter 
-uvoľnite prívod 
a vývod vzduchu 

 


