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Česky 

Klimatizace R750  

Vážený zákazníku,  
děkujeme za zakoupení výrobku značky 
TAURUS ALPATEC.  
 
Díky použitým technologiím, designu, výkonu a 
skutečnosti, že výrobek přesahuje předepsané 
normy kvality, Vám můžeme garantovat 
dlouhou životnost a spokojenost s jeho 
používáním. 
 

Popis produktu 
A Ovládací panel  
B Rukojeť   
C Vnitřní vyfoukávač  
D Přední kryt  
E Vnější vyfoukávač  
F Výpusť 
G Zadní kryt  
H Filtr  
I Uchycení zásobníku na vodu  
J Zásobník na vodu  
K Kolečka 
 
Popis ovládacího panelu  
1 Kontrolka iontového světla  
2 Kontrolka natáčení  
3 Kontrolka vlhkosti  
4 Kontrolka chlazení  
5 Kontrolka časovače  
6 Kontrolka režimu ventilátoru (Normální, 
Příroda, Spánek)  
7 Kontrolka rychlosti (nízká, střední, vysoká)  
 
A Tlačítko iontového světla / natáčení  
B Tlačítko zvlhčování / chlazení  
C Tlačítko režimu  
D Rychlost  
E Tlačítko pro zapnutí / vypnutí (ON/OFF). 
 
Popis dálkového ovládání  
A1 Tlačítko pro zapnutí / vypnutí (ON/OFF).  
A2 Tlačítko oscilace 
A3 Tlačítko režimu  
A4 Tlačítko rychlosti  
A5 Tlačítko časovače  
A6 Tlačítko chlazení  
A7 Tlačítko zvlhčování  
A8 Tlačítko iontového světla 

- Před prvním spuštěním spotřebiče si pozorně  
  přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro    
  budoucí použití. Nedodržení těchto pokynů  
  může vést k nehodě 
 

Bezpečnostní upozornění a varování  
- Tento spotřebič smí používat osoby  
  bez patřičných zkušeností, osoby se  
  sníženými fyzickými, smyslovými  
  nebo duševními schopnostmi nebo  
  děti starší 8 let pouze tehdy, pokud  
  tak činí pod dozorem nebo vedením,  
  které zohledňuje bezpečný provoz  
  spotřebiče, a pokud rozumí rizikům  
  spojeným s provozem spotřebiče.  
- Čištění a uživatelská údržba nesmí  
  být prováděny dětmi, pokud nejsou  
  pod dozorem nebo vedením.  
- Tento spotřebič není hračka. Děti by  
  měly být pod dohledem, aby si se  
  spotřebičem nehrály.  
- Před zahájením čištění odpojte  
  spotřebič od zdroje elektrické energie.  
  Před demontáží ochranného krytu se  
  ujistěte, že je ventilátor vypnutý.  
- Spotřebič používejte pouze s doda- 
  ným dálkovým ovladačem.  
- Pokud je napájecí kabel poškozený,  
  musí být vyměněn. Vezměte spotře- 
  bič do autorizovaného servisu.  
  Nepokoušejte se jej sami demontovat  
  nebo opravit. 
 

- Před zapojením spotřebiče do sítě se ujistě- 
  te, že napětí na výkonovém štítku spotřebi-    
  če odpovídá síťovému napětí v domácnosti.  
- Připojte spotřebič do zásuvky s uzemněním  
  a min. 10A jističem.  
- Zástrčka spotřebiče musí být správně a  
  úplně zasunuta do zásuvky. Nepředělávejte  
  zástrčku. Nepoužívejte adaptéry.  
- Neumisťujte spotřebič na místa, kam dopadá  
  sluneční světlo.  
- Při používání tohoto spotřebiče dejte pozor  
  na děti a osoby nacházející se v blízkosti  
  spotřebiče.  



- Spotřebič nesmí být umístěn pod zásuvku  
  napájení.  
- Spotřebič musí být používán a udržován na  
  plochém a stabilním povrchu.  
- Když je spotřebič umístěn do svého stojanu,  
  ujistěte se, že povrch, na kterém je umístěn,  
  je stabilní.  
- Umístěte spotřebič na vodorovný, plochý a  
  stabilní povrch mimo zdroje tepla a kontaktu s  
  vodou (stříkající vodou atd.). 
- Spotřebič umístěte do vzdálenosti minimálně  
  50 cm od hořlavých materiálů, jako jsou  
  závěsy, nábytek apod.  
- POZOR: Aby nedošlo k přehřátí, nezakrývej- 
  te spotřebič.  
- Zajistěte, aby přístup a ani výstup vzduchu  
  nebyly zcela nebo částečně zakryty textilem,  
  oblečením, atd., což zvyšuje riziko požáru.  
- Přístroj nepoužívejte ve spojení s programá- 
  torem, časovačem nebo jiným zařízením,  
  které se automaticky zapne.  
- Nepoužívejte spotřebič, jsou-li síťový kabel  
  nebo zástrčka poškozené.  
- Zjistíte-li poškození pláště spotřebiče, okam- 
  žitě jej odpojte ze sítě, abyste předešli úrazu  
  elektrickým šokem.  
- Nepoužívejte spotřebič, jestliže spadl na zem,  
  vykazuje-li viditelné známky poškození nebo  
  pokud prosakuje.  
- POZOR: Udržujte spotřebič v suchu.  
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vany,  
  sprchy nebo bazénu.  
- Nepoužívejte spotřebič s vlhkými rukama  
  nebo nohama, nebo když jste bosí.  
- Nepůsobte silou na napájecí kabel. Nikdy  
  pomocí síťového kabelu spotřebič nezvedej- 
  te, nepřenášejte ani tahem za něj spotřebič  
  neodpojujte ze sítě.  
- Neobtáčejte napájecí kabel kolem přístroje.  
- Nepřichytávejte a nemačkejte napájecí kabel.  
- Udržujte spotřebič v dostatečné vzdálenosti  
  od zdrojů tepla a ostrých hran.  
- Udržujte přístroj v dostatečné vzdálenosti od       
  zdrojů tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyb- 
  livých částí. 
- Kontrolujte stav napájecího kabelu. Poškoze- 
  ný nebo spletený kabel zvyšuje riziko úrazu  
  elektrickým proudem.  
- Tento spotřebič není určen pro venkovní  
  použití.  
- Napájecí kabel je třeba pravidelně kontrolo- 
  vat, zda nejeví známky poškození, a pokud je  
  kabel poškozený, spotřebič nepoužívejte.  

- Jako dodatečnou ochranu elektrického napá- 
  jení spotřebiče je vhodné mít zařízení s dife- 
  renciálním proudem s maximální citlivostí  
  30 mA. Požádejte o radu příslušného dodava- 
  tele.  
- Zařízení musí být napájeno zařízením s dife- 
  renčním proudem s maximální citlivostí 30    
  mA. Požádejte o radu příslušného dodava- 
  tele.  
- Spotřebič nepoužívejte ani neskladujte  
  venku.  
- Nenechávejte spotřebič v dešti nebo vysta- 
  ven vlhkosti. Pokud se do spotřebiče dostane  
  voda, zvýší se tím riziko úrazu elektrickým  
  proudem. 
 
- Nemanipulujte se zástrčkou mokrýma  
  rukama.  
- Nedotýkejte se žádných pohyblivých částí  
  zařízení, pokud jsou v provozu. 
 

Obsluha a péče:  
- Před každým použitím plně odviňte napájecí  
  kabel.  
- Nepoužívejte spotřebič, pokud jeho příslušen- 
  ství není správně namontováno.  
- Nepoužívejte spotřebič, pokud přepínač  
  zapnutí / vypnutí nefunguje.  
- Neodstraňujte podpůrnou nohu spotřebiče. 
- Během používání nemanipulujte se spotřebi- 
  čem.  
- Použijte rukojeť spotřebiče k jeho uchycení  
  nebo přesunutí. 
- Pokud je spotřebič překlopený, nepoužívejte  
  jej.  
- Neotáčejte spotřebič během používání nebo  
  je-li zapojen do sítě.  
- Používáte-li spotřebič v koupelně nebo na  
  jiném obdobném místě, odpojte spotřebič ze  
  sítě, pokud se nepoužívá, a to i přesto, že je  
  to pouze krátkodobě, neboť blízkost vody  
  představuje riziko, i když je spotřebič vypnut.  
- Odpojte spotřebič od elektrické sítě, pokud jej  
  nepoužíváte a před zahájením čištění.  
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v  
  domácnosti, ne pro profesionální ani průmy- 
  slové použití.  
- Tento spotřebič by měl být uchováván mimo  
  dosah dětí a / nebo zdravotně postižených.  
- Nevystavujte spotřebič extrémním teplotám  
  ani silnému magnetismu.  
- Udržujte spotřebič na suchém, bezprašném  



  místě, mimo přímého slunečního světla.  
- Ujistěte se, že prach, špína nebo jiné cizí  
  předměty neblokují rošt ventilátoru na  
  spotřebiči.  
- Udržujte spotřebič v dobrém stavu.  
- Zkontrolujte, zda nejsou pohyblivé součásti  
  špatně vyrovnány nebo zablokovány, a ujistě- 
  te se, že nedošlo k poškození částí nebo k  
  anomáliím, které by mohly zabránit správné- 
  mu fungování spotřebiče.  
- Nikdy nenechávejte spotřebič připojený a bez     
  dozoru, pokud se nepoužívá. To šetří energii  
  a prodlužuje životnost spotřebiče. 
 

Údržba  
- POZOR: Hrozí nebezpečí požáru, pokud není  
  spotřebič vyčištěn podle těchto pokynů.  
- Jakékoli zneužití nebo nedodržení návodu k  
  obsluze má za následek ztrátu záruky a ztrátu  
  odpovědnosti výrobce za vzniklé škody. 
 

Instalace  
- Ujistěte se, že jste odstranili veškerý obalový  
  materiál ze zařízení.  
- Před instalací nebo montáží se ujistěte, že je  
  ventilátor vypnutý.  
- Ujistěte se, že je spotřebič v rovné poloze  
  vůči podlaze. 
- Spotřebič vyžaduje správné větrání, aby  
  správně fungoval. Ponechte prostor 20 cm  
  nad spotřebičem, 10 cm za spotřebičem a 5  
  cm na obou stranách.  
- Nezakrývejte otvory spotřebiče a ani před ně  
  neklaďte žádné překážky.  
- Zástrčka musí být snadno přístupná, aby    
  mohla být v případě nouze odpojena.  
- Spotřebič by měl být používán s přiloženými     
  kolečky. 
 
Montáž koleček:  
- Chcete-li sestavit kolečka, umístěte spotřebič  
  lícem dolů. 
- Vyjměte čtyři gumové zátky z otvorů na  
  základní desce. 
- Pomocí čepů zasuňte 2 otočná kolečka do  
  předních otvorů (1) a ujistěte se, že jsou  
  zajištěna.  
- Pomocí čepů zasuňte 2 otočná kolečka do  
  zadních otvorů (2) a ujistěte se, že jsou  
  zajištěna.  
- Postavte spotřebič do kolmé polohy. 
 

Návod k použití  
Před použitím  
- Odstraňte ochrannou fólii ze spotřebiče. 
- Ujistěte se, že jste odstranili ze spotřebiče  
  veškerý prodejní obal.  
- Připravte spotřebič podle funkce, kterou  
  chcete používat. 
 
Použití:  
- Před zapojením přístroje úplně rozviňte  
  síťový kabel.  
- Nádrž na vodu povytáhněte zhruba o 10 cm  
  směrem dozadu a naplňte ji čistou vodou.  
  Nepřekračujte označenou úroveň MAX.  
- Pokud chcete používat funkci zvlhčování,  
  ujistěte se, že v nádrži je dostatek vody.  
- Zapojte spotřebič do elektrické sítě.  
- Zapněte spotřebič pomocí vypínače pro  
  zapnutí / vypnutí (ON/OFF).  
- Rozsvítí se kontrolka (červená).  
- Vyberte požadovanou funkci spotřebiče. 
 
Funkce ventilátoru:  
Stisknutím tlačítka Speed (Rychlost) můžete 
zvolit rychlost větrání. Při každém stisknutí 
zvolíte jinou rychlost: L (nízká) - M (střední) - H 
(vysoká). Rozsvítí se odpovídající kontrolka.  
- Stisknutím tlačítka Mode (režim) můžete  
  zvolit způsob větrání; můžete nastavit  
  rychlost pomocí tlačítka "Rychlost".  
  - Normální - fouká pravidelný vítr.  
  - Přírodní - fouká přirozeně nepravidelný  
    vánek. 
  - Spánek - fouká přirozeně nepravidelný  
    vánek, který se po půlhodině přepne na  
    nízkou rychlost bez ohledu na nastavení  
    otáček ventilátoru. 
 
Funkce časovače:  
- Doba provozu zařízení může být řízena.  
- Chcete-li naprogramovat provozní dobu, jed- 
  noduše ji vyberte pomocí tlačítka časovače.  
- Každé stisknutí tlačítka přidává další půlho- 
  dinu, dokud se nedosáhne max. nastavení na  
  7,5 hodin.  
- Opětovným stisknutím tlačítka vypnete tuto  
  funkci. Kontrolky zobrazují nastavený čas. 
 
Funkce zvlhčování:  
- Stisknutím tlačítka iontu aktivujete tuto funkci.  
- Rozsvítí se odpovídající kontrolka.  
- Opětovným stisknutím tlačítka vypnete tuto  



  funkci. 
 
Funkce ionizace:  
- Spotřebič může vytvářet negativní ionty.  
- Stisknutím tlačítka iontu aktivujete tuto funkci.  
- Rozsvítí se odpovídající kontrolka.  
- Opětovným stisknutím tlačítka vypnete tuto  
  funkci.  
- Negativní ionty jsou užitečné pro odstranění  
  statické elektřiny, zápachu a výparů. 
 
Funkce oscilace:  
Použitím tlačítka Swing se vodorovně otáčí 
proud vzduchu zleva doprava. Rozsvítí se 
odpovídající kontrolka. Opětovným stisknutím 
tlačítka vypnete tuto funkci. Ručním 
nastavením vodorovných lamel můžete 
nastavit vertikální směr výstupu.  
- Funkce otáčení umožňuje směrovat tok  
  proudění vzduchu ze spotřebiče, aby se  
  automaticky pohyboval v rozsahu 75°.  
- Chcete-li tuto funkci aktivovat, stiskněte  
  tlačítko otáčení. 
- Chcete-li tuto funkci deaktivovat, znovu  
  stiskněte tlačítko otáčení. 
 
Funkce vypnutí režimu:  
- Chcete-li šetřit energii, po vypnutí časovače  
  se spotřebič přepne do režimu vypnutí, pokud  
  jej uživatel dál nepoužívá.  
- Indikátor napájení svítí červeně, což zname- 
  ná, že funkce vypnutí byla aktivována.  
- Chcete-li spotřebič znovu zapnout, stačí  
  stisknout tlačítko zapnutí / vypnutí.  
- Pro návrat k normálnímu provozu jednoduše  
  stiskněte tlačítko zapnutí / vypnutí spotřebiče. 
 
Poté, co jste dokončili práci se 
spotřebičem:  
- Zapněte spotřebič pomocí vypínače pro  
  zapnutí / vypnutí.  
- Odpojte spotřebič z elektrické sítě.  
- Vyprázdněte nádrž na vodu.  
- Vyčistěte spotřebič. 
 
Rukojeti:  
- Tento spotřebič má rukojeť na boční části  
  těla, což usnadňuje jeho pohodlnou přepravu.  
 
Bezpečnostní tepelná ochrana:  
- Spotřebič má bezpečnostní zařízení, které ho  
  chrání před přehřátím.  
- Pokud se spotřebič sám vypne a nezapne se,  

  odpojte jej od sítě a počkejte přibližně 15  
  minut před opětovným připojením. Pokud se     
  spotřebič znovu nespustí, vyhledejte pomoc       
  u autorizovaného servisního střediska. 
 

Čištění  
- Před zahájením čištění, odpojte spotřebič od  
  elektrické sítě a nechte jej vychladnout.  
- Vyčistěte elektrická zařízení a síťové připoje- 
  ní vlhkým hadříkem a vysušte je.  
  NEPONOŘUJTE SPOTŘEBIČ DO VODY  
  NEBO DO JAKÉKOLIV JINÉ KAPALINY.  
- Spotřebič očistěte vlhkou látkou s pár kapka- 
  mi čistícího prostředku, a poté osušte.  
- K čištění spotřebiče nepoužívejte rozpouš- 
  tědla nebo kyselé či zásadité čistící prostřed- 
  ky, jako jsou bělidla, ani brusné čistící  
  prostředky.  
- Nedovolte, aby voda ani žádná jiná kapalina  
  pronikla do vzduchových větracích otvorů,  
  aby nedošlo k poškození vnitřních částí  
  spotřebiče.  
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody ani jiné  
  tekutiny, ani neumisťujte pod tekoucí vodu.  
- V případě, že není spotřebič udržován v  
  dobrém stavu, jeho povrch se může zhoršit a  
  neodvratně ovlivnit délku životnosti spotřebiče  
  a může být nebezpečné spotřebič používat.  
- Před montáží a skladováním vysušte všechny  
  součásti. 
 
Čištění zařízení  
- Aby nedošlo k tvorbě pachů a zajistilo se  
  správné fungování spotřebiče, musí být vyčiš- 
  těn vnitřně jednou za dva týdny.  
- Demontujte čelní panel uvolněním dvou  
  upevňovacích kolíků a zvednutím panelu  
  směrem nahoru, mimo horní 2 upevňovací  
  body. Vyjměte filtr a děrovaný filtr ze zařízení.  
- Filtr umyjte teplou vodou se slabým mýdlo- 
  vým roztokem; pokud je to nutné, použijte  
  měkký kartáč. Opláchněte čistou vodou a  
  nechte uschnout.  
- Děrovaný filtr umyjte čistou vodou a měkkým  
  kartáčem, pokud je to nutné. Nechte jej  
  vyschnout.  
- Vyprázděte zásobník na vodu a umyjte jej  
  vodou se slabým mýdlovým roztokem; pokud  
  je to nutné, použijte měkký kartáč.  
  Opláchněte čistou vodou a nechte uschnout.  
- Na konci sezóny uložte vyčištěný a osušený  
  ohřívač do původního obalu. Skladujte jej ve  



 

  vzpřímené poloze, na chladném, suchém a  
  bezprašném místě. 
 

Opravy a výjimečné situace  
- Jestliže spotřebič nepracuje správně nebo je  
  poškozený, kontaktujte autorizované servisní  
  středisko. Nepokoušejte se spotřebič rozebí- 
  rat nebo opravovat, abyste předešli případ- 
  nému nebezpečí úrazu.  
- Pokud je zjištěna anomálie, zkontrolujte  
  následující tabulku: 
 

Anomálie Příčiny Řešení 
Zařízení nefunguje - Žádná elektřina. 

 
 
 
- Je tlačítko ON/OFF 
stisknuto? 
 
- Vnitřní součást 
je nefunkční 

- Zkontrolujte, zda je 
zástrčka zasunuta v 
zásuvce a zda je v 
zásuvce napětí 
- Stiskněte tlačítko ON 
/ OFF  
 
- Konzultujte se 
servisním střediskem 

Zařízení se 
nevypne 

- Tlačítko ON/OFF 
není stisknuto 
- Interní součást je 
nefunkční 

- Stiskněte tlačítko ON 
/ OFF 
- Konzultujte se 
servisním střediskem 

Zvláštní zvuky - Něco není 
správně umístěno 
uvnitř zařízení 
- Otočné kolo je 
nefunkční / 
chybějící. 
- Je to interní 
problém 

- Odstraňte filtr a 
zásobník na vodu a 
nainstalujte je správně 
- Konzultujte se 
servisním střediskem 

Zařízení zvlhčuje 
příliš mnoho nebo 
příliš málo 

- Filtry jsou zabloko-
vané nečistotami 
- Technická závada 

- Vyčistěte filtry. 
 
- Konzultujte se 
servisním střediskem 

 
Následující informace popisují detaily 
týkající se ekodesignu.  
Maximální průtok ventilátoru (F): 10,39 m³/min 
Příkon ventilátoru (P): 46 W  
Hodnota provozu (SV) (podle IEC 60879): 0,23 
(m ³/min)/W  
Spotřeba energie v pohotovostním režimu 
(PSB): 0,47 W  
Hladina akustického výkonu ventilátoru (LWA): 
56 dB(A)  
Maximální rychlost vzduchu (c): 2,97 m /s 
 

 

 

 

 

 

Pro výrobky EU verze anebo vyžaduje-li to 
legislativa vaší země:  
 
Ekologie a recyklovatelnost výrobku  
- Materiály, ve kterých je zabalen tento  
  spotřebič, jsou uvedeny v kolektivním  
  sběrném a recyklačním systému. Zamýšlíte-li  
  se jich zbavit, použijte adekvátní veřejné  
  kontejnery určené k recyklaci daného  
  materiálu.  
- Výrobek neobsahuje koncentrace látek, které  
  by mohly být považovány za škodlivé pro  
  životní prostředí.  

- Tento symbol znamená, že v 
případě, že spotřebič dosloužil 
svému určení, je třeba jej předat 
specializovanému sběrnému 
dvoru pro selektivní sběr odpad-

ních elektrických a elektronických zařízení 
(WEEE). 
 
Tento spotřebič je v souladu se směrnicí 
2006/95/EÚ o Nízkém napětí, se směrnicí 
2004/108/EÚ o Elektromagnetické kompatibi-
litě, se směrnicí 2011/65/EÚ o Omezení 
používání vybraných nebezpečných látek v 
elektrických a elektronických zařízeních a se 
směrnicí 2009/125/EÚ o Požadavcích na 
ekologický návrh pro výrobky související s 
energií. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slovensky 

Klimatizácia R750 

Vážený zákazník,  

ďakujeme za zakúpenie výrobku značky 
TAURUS ALPATEC.  

Vďaka použitým technológiám, dizajnu, výkonu 
a skutočnosti, že výrobok presahuje predpísa-
né normy kvality, Vám môžeme garantovať 
dlhú životnosť a spokojnosť s jeho používaním. 

Opis produktu 
A Ovládací panel  
B Rukoväť   
C Vnútorný vyfúkavač  
D Prední kryt  
E Vonkajší vyfúkavač  
F Výtok 
G Zadný kryt  
H Filter  
I Uchytenie zásobníka na vodu  
J Zásobník na vodu  
K Kolieska 
 
Opis ovládacieho panela  
1 Kontrolka iónového svetla  
2 Kontrolka otáčania  
3 Kontrolka vlhkosti  
4 Kontrolka chladenia  
5 Kontrolka časovača  
6 Kontrolka režimu ventilátora (Normálny, 
Príroda, Spánok)  
7 Kontrolka rýchlosti (nízka, stredná, vysoká)  
 
A Tlačidlo iónového svetla / natáčania  
B Tlačidlo vlhkosti / chladenia  
C Tlačidlo režimu  
D Rýchlosť  
J Tlačidlo zapnutia / vypnutia (On / Off) 
 
Opis diaľkového ovládania  
A1 Tlačidlo zapnutia / vypnutia (On / Off)  
A2 Tlačidlo otáčania  
A3 Tlačidlo režimu  
A4 Tlačidlo rýchlosti  
A5 Tlačidlo časovača  
A6 Tlačidlo chladenia  
A7 Tlačidlo vlhkosti  
A8 Tlačidlo iónového svetla 

- Pred prvým spustením spotrebiča si pozorne    

  prečítajte tieto pokyny a odložte ich pre  
  budúce použitie. Nedodržiavanie týchto  
  pokynov môže mať za následok nehodu. 
 

Bezpečnostné upozornenia a 
varovania  
- Tento spotrebič môžu používať osoby  
  bez patričných skúseností, osoby so  
  zníženými fyzickými, zmyslovými  
  alebo duševnými schopnosťami  
  alebo deti staršie ako 8 rokov len  
  vtedy, ak tak robia pod dozorom  
  alebo vedením, ktoré zohľadňuje  
  bezpečnú prevádzku spotrebiča, a ak  
  rozumejú rizikám spojeným s pre- 
  vádzkou spotrebiča.  
- Čistenie a používateľská údržba  
  nesmie byť vykonávaná deťmi,  
  pokiaľ nie sú pod dozorom alebo  
  vedením.  
- Tento spotrebič nie je hračka Deti by  
  mali byť pod dohľadom, aby sa so  
  spotrebičom nehrali.  
- Pred zahájením čistenia odpojte  
  spotrebič od zdroja elektrickej energie   
  Pred demontážou ochranného krytu  
  sa uistite, že je ventilátor vypnutý.  
- Spotrebič používajte iba s dodaným  
  diaľkovým ovládačom.  
- Ak je napájací kábel poškodený, musí  
  byť vymenený. Vezmite spotrebič do  
  autorizovaného servisu. Nepokúšajte  
  sa spotrebič sami demontovať alebo  
  opravovať. 
 
- Pred zapojením spotrebiča do siete sa uistite,  
  že napätie na technickom štítku spotrebiča  
  zodpovedá sieťovému napätiu v domácnosti.  
- Pripojte spotrebič do zásuvky s uzemnením a  
  min. s 10A ističom.  
- Zástrčka spotrebiča musí byť správne a úplne  
  zasunutá do zásuvky. Neprerábajte zástrčku.  
  Nepoužívajte adaptéry.  
- Neumiestňujte spotrebič na miesta, kde  
  dopadá slnečné svetlo.  
- Pri používaní tohto spotrebiča, dajte pozor na    



  deti a osoby nachádzajúce sa v blízkosti  
  spotrebiča.  
- Spotrebič nesmie byť umiestnený pod zásuv- 
  ku napájania.  
- Spotrebič by mal byť používaný a udržiavaný  
  na plochom a stabilnom povrchu.  
- Keď je spotrebič umiestnený do svojho stoja- 
  nu, uistite sa, že povrch, na ktorom je  
  umiestnený, je stabilný.  
- Umiestnite spotrebič na vodorovný, plochý a  
  stabilný povrch mimo zdroja tepla a kontaktu  
  s vodou (striekajúcou vodou atď.). 
- Spotrebič umiestnite do vzdialenosti minimál- 
  ne 50 cm od horľavých materiálov, ako sú  
  závesy, nábytok ...  
- POZOR: Aby nedošlo k prehriatiu, nezakrý- 
  vajte spotrebič.  
- Zaistite, aby vstup a ani výstup vzduchu  
  neboli úplne alebo čiastočne zakryté textilom,  
  oblečením, atď., čo zvyšuje riziko požiaru.  
- Spotrebič nepoužívajte v spojení s programá- 
  torom, časovačom alebo iným zariadením,  
  ktoré sa automaticky zapne.  
- Nepoužívajte spotrebič, ak sú sieťový kábel  
  alebo zástrčka poškodené.  
- Ak spozorujete poškodenie plášťa spotrebiča,  
  okamžite ho odpojte zo siete, aby ste predišli  
  úrazu elektrickým prúdom.  
- Nepoužívajte spotrebič, ak spadol na zem, ak  
  vykazuje viditeľné známky poškodenia alebo  
  ak presakuje.  
- POZOR: Udržujte spotrebič v suchu.  
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti vane,  
  sprchy alebo bazénu.  
- Nepoužívajte spotrebič vlhkými rukami alebo  
  nohami, alebo keď ste bosí.  
- Nepôsobte silou na napájací kábel. Nikdy  
  pomocou sieťového kábla spotrebič nedví- 
  hajte, neprenášajte ani ním spotrebič neodpá- 
  jajte zo siete.  
- Neobtáčajte napájací kábel okolo spotrebiča.  
- Neprichytávajte a nestláčajte napájací kábel.  
- Spotrebič udržujte v dostatočnej vzdialenosti  
  od zdrojov tepla a ostrých hrán.  
- Spotrebič udržujte v dostatočnej vzdialenosti  
  od zdrojov tepla, oleja, ostrých hrán alebo  
  pohyblivých častí. 
- Kontrolujte stav napájacie kábla. Poškodený  
  alebo zapletený kábel zvyšuje riziko úrazu  
  elektrickým prúdom.  
- Tento spotrebič nie je určený pre vonkajšie  
  použitie.  
- Napájací kábel je potrebné pravidelne   

  kontrolovať, či nejaví známky poškodenia, a  
  ak je kábel poškodený, nepoužívajte spotre- 
  bič. Ako dodatočnú ochranu elektrického  
  napájania spotrebiča je vhodné mať zaria- 
  denie s diferenciálnym prúdom s maximálnou  
  citlivosťou 30 mA. Požiadajte o radu prísluš- 
  ného dodávateľa.  
- Zariadenie musí byť napájané zariadením s  
  diferenčným prúdom s maximálnou citlivosťou  
  30 mA. Požiadajte o radu príslušného  
  dodávateľa.  
- Spotrebič nepoužívajte ani neskladujte  
  vonku.  
- Nenechávajte spotrebič v daždi alebo vysta- 
  vený vlhkosti. Ak sa do spotrebiča dostane  
  voda, zvýši sa tým riziko úrazu elektrickým  
  prúdom. 
 
- Nemanipulujte so zástrčkou mokrými rukami.  
- Nedotýkajte sa žiadnych pohyblivých častí  
  zariadenia, ak sú v prevádzke. 
 

Obsluha a starostlivosť:  
- Pred každým použitím plne odviňte napájací  
  kábel.  
- Nepoužívajte spotrebič, ak jeho príslušenstvo  
  nie je správne namontované.  
- Nepoužívajte spotrebič, ak prepínač na  
  zapnutie / vypnutie nefunguje.  
- Neodstraňujte podpornú nohu spotrebiča. 
- Nemanipulujte so spotrebičom počas  
  používania.  
- Použite rukoväť spotrebiča na jeho uchytenie  
  alebo presunutie. 
- Nepoužívajte spotrebič, ak je preklopený.  
- Neotáčajte spotrebič počas používania alebo  
  keď je zapojený do siete.  
- Ak používate spotrebič v kúpeľni alebo na  
  inom podobnom mieste, odpojte spotrebič zo  
  siete, ak sa nepoužíva, a to aj napriek tomu,  
  že je to len krátkodobo, pretože blízkosť vody  
  predstavuje riziko, aj keď je spotrebič  
  vypnutý.  
- Odpojte spotrebič od elektrickej siete, pokiaľ  
  ho nepoužívate a pred začatím čistenia.  
- Tento spotrebič je určený len pre použitie v  
  domácnosti, nie pre profesionálne a ani pre  
  priemyselné použitie.  
- Tento spotrebič by mal byť uchovávaný mimo  
  dosahu detí a / alebo zdravotne postihnutých.  
- Nevystavujte spotrebič extrémnym teplotám  
  ani silnému magnetizmu.  



- Udržujte spotrebič na suchom, bezprašnom    
  mieste, mimo priame slnečné svetlo.  
- Uistite sa, že prach, špina alebo iné cudzie  
  predmety neblokujú rošt ventilátora na  
  spotrebiči.  
- Spotrebič udržujte v dobrom stave. Skontro- 
  lujte, či nie sú pohyblivé súčasti zle vyrovna- 
  né alebo zablokované, a uistite sa, že nedoš- 
  lo k poškodeniu častí alebo k anomáliám,  
  ktoré by mohli zabrániť správnemu fungova- 
  niu spotrebiča.  
- Nikdy nenechávajte spotrebič zapojený a bez  
  dozoru, počas jeho nečinnosti. Šetríte tým  
  energiu a predlžujete životnosť spotrebiča. 
 

Údržba  
- POZOR: Hrozí nebezpečenstvo požiaru,  
  pokiaľ nie je spotrebič vyčistený podľa týchto  
  pokynov.  
- Akékoľvek zneužitie alebo nedodržanie  
  návodu na obsluhu má za následok stratu  
  záruky a stratu zodpovednosti výrobcu za  
  vzniknuté škody. 
 
Inštalácia  
- Uistite sa, že ste odstránili všetok obalový  
  materiál zo spotrebiča.  
- Pred inštaláciou alebo montážou sa uistite,  
  že je ventilátor vypnutý.  
- Uistite sa, že spotrebič stojí rovno na podla- 
  he. 
- Spotrebič vyžaduje správne vetranie, aby  
  správne fungoval. Nad spotrebičom  
  ponechajte priestor 20 cm, 10 cm za  
  spotrebičom a 5 cm na oboch stranách.  
- Nezakrývajte a ani neklaďte žiadne prekážky  
  pred otvory spotrebiča.  
- Zástrčka musí byť ľahko prístupná, aby  
  mohla byť v prípade núdze odpojená.  
- Spotrebič by mal byť používaný s priloženými     
  kolieskami. 
 
Montáž koliesok:  
- Ak chcete namontovať kolieska, umiestnite  
  spotrebič prednou časťou smerom nadol  
- Odstráňte štyri gumové zátky z otvorov na  
  základnej doske 
- Pomocou čapov zasuňte 2 otočné kolieska  
  do predných otvorov (1) a uistite sa, že sú  
  zabezpečené. 
- Pomocou čapov zasuňte 2 otočné kolieska  
  do zadných otvorov (2) a uistite sa, že sú  

  zabezpečené.  
- Postavte spotrebič do kolmej polohy. 

Návod na použitie  
Pred použitím  
- Odstráňte zo spotrebiča ochrannú fóliu. 
- Uistite sa, že ste odstránili zo spotrebiča  
  všetok predajný obal.  
- Pripravte spotrebič podľa funkcie, ktorú  
  chcete používať. 
 
Použitie:  
- Pred zapojením prístroja úplne rozviňte  
  sieťový kábel.  
- Nádrž na vodu povytiahnite zhruba o 10 cm  
  smerom dozadu a naplňte ju čistou vodou.  
  Neprekračujte označenú úroveň MAX.  
- Ak chcete používať funkciu zvlhčovania,  
  uistite sa, že v nádrži je dostatok vody.  
- Zapojte spotrebič do elektrickej siete.  
- Zapnite spotrebič pomocou vypínača na 
  zapnutie / vypnutie.  
- Rozsvieti sa kontrolka (červená).  
- Vyberte požadovanú funkciu spotrebiča. 
 
Funkcia ventilátora:  
Stlačením tlačidla Speed (rýchlosť) môžete 
zvoliť rýchlosť fúkania. Pri každom stlačení 
zvoľte inú rýchlosť: L (nízka) - M (stredná) - H 
(vysoká). Rozsvieti sa zodpovedajúca 
kontrolka.  
- Stlačením tlačidla Mode (režim) môžete zvoliť  
  spôsob fúkania; rýchlosť môžete nastaviť  
  pomocou tlačidla "Rýchlosť".  
- Normálne - fúka pravidelný vietor  
- Prírodne - fúka prirodzene nepravidelný  
  vánok  
- Spánok - fúka prirodzene nepravidelný  
  vánok, ktorý sa po polhodine prepne na nízku  
  rýchlosť bez ohľadu na nastavenie otáčok  
  ventilátora 
 
Funkcia časovača:  
- Doba prevádzky zariadenie môže byť riade- 
  ná.  
- Ak chcete naprogramovať prevádzkovú dobu,  
  jednoducho ju vyberte pomocou tlačidla  
  časovača.  
- Každé stlačenie tlačidla pridáva ďalšiu  
  polhodinu, kým nedosiahnete max.  
  nastavenie na 7,5 hodín.  
- Znovu stlačením tlačidla vypnete túto funkciu.  
  Kontrolky zobrazujú nastavený čas. 



 
 
Funkcia zvlhčovania:  
- Stlačením tlačidla iónu aktivujete túto funkciu.  
- Rozsvieti sa zodpovedajúca kontrolka.  
- Znovu stlačením tlačidla vypnete túto funkciu. 
 
Funkcia ionizácie:  
- Spotrebič môže vytvárať negatívne ióny.  
- Stlačením tlačidla iónu aktivujete túto funkciu.  
- Rozsvieti sa zodpovedajúca kontrolka.  
- Znovu stlačením tlačidla vypnete túto funkciu.  
- Negatívne ióny sú užitočné na odstránenie  
  statickej elektriny, zápachu a výparov. 
 

Funkcia otáčania:  
Tlačidlom Swing sa horizontálne otáča prúd 
vzduchu zľava doprava. Rozsvieti sa 
zodpovedajúca kontrolka. Znovu stlačením 
tlačidla vypnete túto funkciu. Ručným 
nastavením vodorovných lamiel môžete 
nastaviť vertikálny smer výstupu.  
- Funkcia otáčania umožňuje smerovať tok  
  prúdenia vzduchu zo spotrebiča tak, aby sa  
  automaticky otáčal v rozsahu 75°.  
- Ak chcete túto funkciu aktivovať, stlačte  
  tlačidlo otáčania. 
- Ak chcete túto funkciu deaktivovať, znovu  
  stlačte tlačidlo otáčania. 
 
Funkcia vypnutia režimu:  
- Ak chcete šetriť energiu, po vypnutí časovača  
  sa spotrebič prepne do režimu vypnutia ( ak  
  ho používateľ už ďalej nepoužíva).  
- Indikátor napájania svieti červeným svetlom,  
  čo znamená, že táto funkcia bola aktivovaná.  
- Ak ho chcete znovu zapnúť, stačí stlačiť  
  tlačidlo ON/FF.  
- Pre návrat do normálnej prevádzky, jednodu- 
  cho stlačte tlačidlo ON / OFF. 
 
Potom, čo ste dokončili prácu so 
spotrebičom:  
- Zapnite spotrebič pomocou vypínača pre  
  zapnutie / vypnutie (ON/OFF).  
- Odpojte spotrebič od elektrickej siete.  
- Vyprázdnite nádrž na vodu.  
- Vyčistite spotrebič. 
 
Rukoväte:  
- Tento spotrebič má rukoväť na bočnej časti    
  tela, čo uľahčuje jeho pohodlnú prepravu. 

 
 
Bezpečnostná tepelná ochrana:  
- Spotrebič má bezpečnostné zariadenie, ktoré  
  ho chráni pred prehriatím.  
- Ak sa spotrebič sám vypne a nezapne sa,     
  odpojte ho od siete a počkajte približne 15  
  minút pred opätovným pripojením. Ak sa  
  spotrebič znovu nespustí, vyhľadajte na 
  pomoc autorizované servisné stredisko. 
 

Čistenie  
- Pred začiatkom čistenia odpojte spotrebič od  
  elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť.  
- Vyčistite elektrické zariadenia a sieťové  
  pripojenie vlhkou handričkou a vysušte ich.  
  NEPONÁRAJTE SPOTREBIČ DO VODY  
  ALEBO DO AKEJKOĽVEK KVAPALINY.  
- Spotrebič očistite vlhkou látkou s niekoľkými  
  kvapkami čistiaceho prostriedku a potom ho  
  osušte.  
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúš- 
  ťadlá alebo kyslé či zásadité čistiace  
  prostriedky, ako sú bielidlá, ani brúsne  
  čistiace prostriedky.  
- Nedovoľte, aby voda ani žiadna iná kvapalina  
  prenikla do vzduchových vetracích otvorov,  
  aby nedošlo k poškodeniu vnútorných častí  
  spotrebiča.  
- Nikdy neponárajte spotrebič do vody alebo  
  neumiestňujte pod tečúcu vodu.  
- V prípade, že nie je spotrebič udržiavaný v  
  dobrom stave, jeho povrch sa môže zhoršiť a  
  neodvratne ovplyvniť dĺžku životnosti spotre- 
  biča následkom čoho môže byť nebezpečné  
  spotrebič používať.  
- Pred montážou a skladovaním vysušte všetky  
  súčasti zariadenia. 
 
Čistenie zariadenia  
- Aby nedošlo k tvorbe pachov a zabezpečilo  
  sa správne fungovanie spotrebiča, musí byť  
  jeho vnútro vyčistené aspoň raz za dva  
  týždne.  
- Odpojte predný panel uvoľnením dvoch  
  upevňovacích kolíkov a zdvihnutím panelu  
  smerom nahor, mimo horných 2 upevňova- 
  cích bodov. Odoberte filter a plástový  
  (dierovaný) filter zo zariadenia.  
- Filter umyte teplou vodou s miernym, mydlo- 
  vým roztokom; ak je to nutné, použite mäkkú  
  kefu. Opláchnite ho čistou vodou a nechajte  



 

  ho uschnúť.  
- Plástový (dierovaný) filter umyte čistou vodou  
  a pokiaľ je to nutné, na čistenie použite  
  mäkkú kefu. Nechajte ho vyschnúť.  
- Vyprázdnite zásobník na vodu a umyte ho  
  vodou s miernym, mydlovým roztokom; ak je  
  to nutné, použite mäkkú kefu. Opláchnite ho  
  čistou vodou a nechajte ho uschnúť.  
- Na konci sezóny uložte vyčistený a osušený  
  spotrebič do pôvodného obalu. Skladujte ho v  
  vzpriamenej polohe, na chladnom, suchom a  
  bezprašnom mieste. 

 

Opravy a výnimočné situácie  
- Ak spotrebič nepracuje správne alebo je  
  poškodený, kontaktujte autorizované servisné  
  stredisko. Nepokúšajte sa prístroj rozoberať  
  alebo opravovať sami, pretože to môže byť  
  nebezpečné.  
- Ak je zistená anomália, skontrolujte nasledu- 
  júcu tabuľku: 
 

Anomálie Príčiny Riešenia 
Zariadenie 
nefunguje 

- Žiadna elektrika. 
 
 
 
- Je tlačidlo ON/OFF 
stlačené? 
 
- Vnútorná súčasť je  
nefunkčná 

- Skontrolujte, či je 
zástrčka zasunutá v 
zásuvke a či je v 
zásuvke napätie 
- Stlačte tlačidlo ON/ 
OFF  
 
- Konzultujte so 
servisným strediskom 

Zariadenie sa 
nevypne 

- Tlačidlo ON/OFF 
nie je stlačené 
- Interná súčasť je 
nefunkčná 

- Stlačte tlačidlo ON/ 
OFF 
- Konzultujte so 
servisným strediskom 

Zvláštne zvuky - Niečo ne je 
správne umiestnené 
vo vnútri zariadenia 
- Otočné koleso je 
nefunkčné / chýba. 
- Je to interný 
problém 

- Odstráňte filter a 
zásobník na vodu a 
nainštalujte ich správ-
ne 
- Konzultujte so 
servisným strediskom 

Zariadenie 
zvlhčuje príliš veľa 
nebo príliš málo 

- Filtre sú zablokova-
né nečistotami 
- Technická závada 

- Vyčistite filtre. 
 
- Konzultujte so 
servisným strediskom 

 
Nasledujúce informácie opisujú detaily 
týkajúce sa ekodizajnu.  
Maximálny prietok ventilátora (F): 10,39 m³/min 
Príkon ventilátora (P): 46 W  
Hodnota prevádzky (SV) (podľa IEC 60879): 
0,23 (m ³/min)/W  
Spotreba energie v pohotovostnom režime 
(PSB): 0,47 W  
Akustický výkon ventilátora (LWA): 56 dB(A)  
Maximálna rýchlosť vzduchu (c): 2,97 m /s 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Pre výrobky EÚ verzie a / alebo ak to vyžaduje 
legislatíva Vašej krajiny:  
 
Ekológia a recyklácia výrobku  
- Materiály, v ktorých je zabalený tento spotre- 
  bič, sú uvedené v kolektívnom zbernom a recy- 
  klačnom systéme. Pokiaľ zamýšľate sa ich zba- 
  viť, použite adekvátne verejné kontajnery urče- 
  né na recykláciu daného materiálu.  
- Výrobok neobsahuje koncentráty alebo látky,     
  ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre  
  životné prostredie. 

Tento symbol znamená, že v 
prípade, že spotrebič doslúžil 
svojmu určeniu, je potrebné ho 
odovzdať špecializovanom 
zbernom dvore pre selektívny 
zber odpadu z elektrických a 

elektronických zariadení (OEEZ). 
 
Tento spotrebič je v súlade so smernicou 
2006/95/EÚ o Nízkom napätí, so smernicou 
2004/108/EÚ o Elektromagnetickej kompatibi-
lite, so smernicou 2011/65/EÚ o Obmedzení 
používania vybraných nebezpečných látok v 
elektrických a elektronických zariadeniach a so 
smernicou 2009/125/EÚ o Požiadavkách na 
ekologický dizajn výrobkov spojených so 
spotrebou energie. 
 

 

 

 

 

 

 

 


