OCHLAZOVAČ VZDUCHU

CZ

MODEL: BL-138DLR (chlazení), BL-138LNR (chlazení a ohřívání)
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste
nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze
je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným
osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:
1. Přesvědčte se, zda přípojná elektrická zásuvka odpovídá parametrům uvedeným na přístroji.
2. Před použitím zkontrolujte, zda elektrikcý kabel a zástrčka nejsou poškozeny. V zájmu předcházení jiným rizikům může výměnu poškozeného elektrického kabelu a zástrčky provádět
pouze záruční servis.
3. Ničím nezakrývejte vstupní a výstupní větrací otvory chladiče
vzduchu.
4. Vstupní otvor vzduchu nesmí být v těsné blízkosti stěny, záclony ani jiných předmětů, protože významně ovlivňují proudění vzduchu a mohou narušit funkčnost.
5. Nezakrývejte výstupní a vstupní otvory. Může dojít k poškození nebo škodě na majetku.
6. Používejte výrobek pouze ve svislé poloze.
7. Přístroj může být zapojen pouze do zásuvky jištěnou 16A jističem. Do stejné zásuvky nesmí být zapojen jiný přístroj.
8. Chladič vzduchu nesmí být umístěn na šikmém nebo nerovném povrchu.
9. Nepoužívejte přístroj v blízkosti vany, sprchy, bazénu, ani venku.
10. Pokud je na přístroji zapnutý režim zvlhčování, chlazení
vzduchu, obsah nádrže na vodu musí být pod značkou hladiny „MAX“ a nad značkou hladiny „MIN“. Při nedodržení
minimální hladiny může dojít k poškození výrobku.
11. Po naplnění nádrže na vodu během provozu přístrojem netřeste, ani jej nenaklánějte.
12. V zájmu předcházení zásahu elektrickým proudem nevytahujte zástrčku vlhkýma rukama.
13. Během provozu přístroje se v žádném případě nedotýkejte
otvorů ani do nich nevkládejte žádné předměty. Pokud se v
blízkosti přístroje zdržují děti, věnujte jim zvýšenou pozornost.
14. 
Používání tohoto přístroje dětmi, osobami se sníženými
fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi, respektive osobami nedisponujícími potřebnými zkušenostmi,
doporučujeme pouze v případě, že před použitím přístroje
byly seznámeny s jeho použitím, a jsou pod dozorem zodpovědné osoby.
15. Věnujte zvýšenou pozornost tomu, aby si děti s přístrojem
nehrály.
16. Před tím, než kabel přístroje vytáhnete ze zásuvky, přístroj
vypněte. Netahejte za elektrický kabele při jeho vytahování, protože takto můžete způsobit požár, zásah elektrikcým
proudem, nebo jiné zranění či poškození přístroje.
17. Pokud přístroj nepoužíváte, vytáhněte jeho elektrický kabel
ze zásuvky.
18. Na přístroj nic neumisťujte.

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Dust filter- prachový filtr, Cooling pad – chladící vložka, Back
side – zadná strana, Handle - madlo, Control panel- ovládací
panel, Outlet louvers – lamela výstupu vzduchu, Wheels - kola,
Water tank- nádrž na vodu, Ice box – nádrž na led, Remote control – dálkový ovladač
VYPÍNAČ: Na zadní straně přístroje se nachází tlačítko „ON /
OFF“ pomocí kterého se přístroj zapíná a vypíná. Po jeho zapnutí se rozsvítí LED POWER na ovládacím panelu.
OVLÁDACÍ PANEL

chlazení

ohřev

Otočný přepínač funkcí Ohřev/Chlazení
(pouze pro model s ohřevem)
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Režim funkce chlazení
Zvolte otočným přepínačem chlazení „cooling“ (nachází se vedle ovládacího panelu)– pouze pro model s ohřevem
1. „ON/OFF“ (vypínač)
Stiskněte tlačítko a na panelu se objeví „LOW“ (nízká úroveň
provozu). Opětovným stlačením tlačítka můžete přístroj vypnout.
2. „SPEED“ (tlačítko úrovně provozu)
Tlačítko stlačte, když je přístroj v provozu. Na displeji se zobrazí „MIDDLE“ (střední úroveň provozu). Pokud během provozu
stlačíte tlačítko podruhé, na displeji přístroje se zobrazí „HIGH“
(vysoká úroveň provozu). Pokud během provozu stlačíte tlačítko ještě jednou, na displeji se opět objeví „LOW“ (nízká úroveň
provozu).
3. „HEAT/WIND“ (tlačítko ohřívání / výstup vzduchu)
Týká se pouze modelu s ohřevem. Během provozu stlačte tlačítko. Na displeji se zobrazí „NORMAL“ (režim standardního
provozu). Během provozu stlačte tlačítko podruhé. Na displeji
se zobrazí „NATURE“ (režim přírodního provozu – proměnlivé
proudění vzduchu). Pokud během provozu stlačíte tlačítko potřetí, na displeji se objeví „SLEEP“ (režim spánku – proměnlivé
proudění vzduchu).
4. „TIMER“ (časovač)
Stlačte tlačítko během provozu přístroje. Přístroj se po 1 hodine
provozu automaticky vypne (nastavený čas se zobrazuje pomocí LED displeje na ovládacím panelu)
Pokud stlačíte tlačítko podruhé, přístroj se automaticky vypne
po 2 hodinách provozu.
Pokud stlačíte tlačítko potřetí, přístroj se automaticky vypne po
3 hodinách provozu.
Pokud stlačíte tlačítko počtvrté, přístroj se automaticky vypne
po 4 hodinách provozu.
Pokud stlačíte tlačítko popáté, přístroj se automaticky vypne po
5 hodinách provozu.
Pokud stlačíte tlačítko pošesté, přístroj se automaticky vypne po
6 hodinách provozu.
Pokud stlačíte tlačítko posedmé, přístroj se automaticky vypne
po 7 hodinách provozu.
Pokud stlačíte tlačítko poosmé, přístroj se automaticky vypne
po 8 hodinách provozu.
5. „COOL“ (chlazení)
Pokud během provozu stlačíte tlačítko na displeji se objeví
„COOL“ (režim chlazení – vzduch prochází přes vodu). Je nutné
doplňovat vodu, aby neklesla hladina pod risku minimum.
6. „SWING“ (režim automatického natáčení lamel)
Pokud během provozu stlačíte tlačítko na displeji se objeví
„SWING“ . V tomto režimu lamely výstupu vzduchu vykonávají
pomalý vějířový pohyb.
7. „ION“ (ionizace)
Během provozu stlačte tlačítko „ION“ (ionizace). Režim se zobrazí na displeji.

Funkce ohřívání

pouze pro model s ohřevem (BL-138LNR)
Zvolte otočným přepínačem ohřev „heating“ (nachází se vedle
ovládacího panelu)– pouze pro model s ohřevem (BL-138LNR)

pleji se objeví „HEAT II i HEAT I“. V tomto případě bude úroveň
ohřevu vysoká.
Po druhém stisknutí tlačítkou se ohřívání vypne.
Po třetím stisknutí tlačítkou se na displeji objeví opce „HEAT I“
(nízká úroveň ohřívání).
NAPLŇOVÁNÍ NÁDRŽKY NA VODU
Vysuňte nádržku na vodu ze spodní části přístroje a naplňte ji
do 1/3
Během naplňování nádržky dbejte na značku maximální a minimální hladiny vody.
Hladina vody v nádržce nesmí být vyšší než „MAX“ (maximální)
úroveň.
Hladina vody v nádržce nesmí být nižší než „MIN“ (minimální)
úroveň.
Pokud chcete dosáhnout chladnější vzduch, vložte nachlazené
chladicí nádobky, respektive led do nádrže na vodu.
POUŽÍVÁNÍ NÁDOBEK NA LED
Chladicí panel udržuje chlad a pomalu odebírá teplo z uložené
vody. Pomocí nádobek na led, vložených do vody, se dá voda
zchladit pod teplotu okolního prostředí. Chladič vzduchu pomocí nádobky na led vytváří studený vzduch.
Naplňte nádobky na led vodou a vložte je do mrazáku.
Když v nich voda zamrzne, vyjměte je z mrazáku.
Vysuňte nádržku na vodu a vložte do ní nádobky na led.
V příslušenství jednoho přístroje se nacházejí dvě nádobky na
led, takže je můžete střídavě chladit.
ČIŠTĚNÍ

1. Čištění vzduchového filtru
Vytáhněte elektrický kabel přístroje ze zásuvky, pak z přístroje
vysuňte vzduchový filtr směrem nahoru. Vzduchový filtr vyčistěte neutrálním čisticím prostředkem a měkkým kartáčem. Pak
ho opláchněte čistou vodou a po úplném uschnutí nasuňte zpět
do přístroje.
2. Čištění vlhkého papírového filtru
Vytáhněte elektrický kabel přístroje ze zásuvky, pak z přístroje
vyjměte vzduchový filtr. Odjistěte nahoře otočnou západku, vyjměte z přístroje papírový filtr a očistěte jej pomocí vody a měkkého kartáče. Po vyčištění vložte zpět do přístroje a zajistěte. Při
čištění nesmíte filtr poškodit. Nevyvíjejte žádný tlak na filtr.
Důležité upozornění!
Aby se předešlo případnému unikání vody dbejte na správné
vložení papírového filtru.

„HEAT/WIND“ (tlačítko ohřívání / výstup vzduchu) – pouze pro
model s ohřevem. Stiskněte tlačítko během provozu a na disCZ -2-
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3. Čištění nádrže na vodu
Odpojte přístroj z elektrické sítě a vysuňte nádrž na vodu. Případné usazeniny odstraňte pomocí hadříku. Nádrž pravidelně
čistěte. Před uskladněním nádržku důkladně vyčistěte a usušte.

modelu.

4. Čištění pláště přístroje
Plášť přístroje čistěte neutrálním čisticím prostředkem a měkkým hadříkem.
5. Čištění ventilátoru
Ventilátor čistěte proudem vzduchu (kompresorem) nebo jej zašlete k vyčištění na servisní středisko prodejce (tato služba může
být naúčtována).
Důležité upozornění
Před čištěním přístroj vypněte a odpojte z elektrické sítě. Přístroj
pravidelně čistěte, aby nedocházelo z usazování nečistot a možnému poškození přístroje.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Příkon:			
max.: 2000 W model BL-138 LNR
			
80 W model BL-138 DLR
Napětí (Volt):		
220-240 V
Frekvence (Hz):		
50 Hz
Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by
oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního
odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na
určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů
na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od
místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné
likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu,
kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili
pokyny uvedenými v návodu k použití.
Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních častí výrobku v důsledku
jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku
(např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu,
úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím
nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného
nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné
škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na připadne změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.
Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na
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