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Vážení zákazníci,
blahoželáme Vám k zakúpeniu nového prístroja. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny na 
používanie a starostlivo ich dodržiavajte, aby ste predišli prípadnému poškodeniu. Za škody 
spôsobené nedbalým používaním a nedodržiavaním pokynov uvedených v návode nenesieme 
žiadnu zodpovednosť.
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Technické údaje
Č.výrobku 10028180, 10028181
Spotreba elektriny 220 V ~ 60 Hz
Výkon 75 W
Spotreba vody 4 L

Bezpečnostné pokyny
Prečítajte si všetky pokyny a návod starostlivo uschovajte.

• Prístroj zapájajte len do zástrčky, ktorej napätie zodpovedá požiadavkám prístroja.
• Nepokúšajte sa prístroj svojpomocne opravovať, opravy smie vykonávať len školený personál.
• S prístrojom nemanipulujte, ak máte mokré ruky, predídete tak ranám elektrického prúdu.
• Ak sa poškodí elektrický kábel, musí byť vymenený  výrobcom alebo odborným personálom.
• Ak už prístroj nepoužívate, vypnite ho a vytiahnite kábel zo zástrčky.
• Neodkladajte prístroj do blízkosti horľavých plynov a nevystavujete ho priamemu slnečnému

žiareniu.
• Zabráňte prístupu detí k prístroju.
• Tento prístroj nie je určený osobám s obmedzenými fyzickými a psychickými schopnosťami

(vrátane detí) , okrem prípadov, kedy sú pod dozorom zodpovednej osoby.
• Množstvo vody v prístroji nesmie byť poddimenzované ani prekročené.
• Dbajte na to, aby nádrž na vodu nevytiekla do krytu, ak sa tak stane, pohybujte prístrojom

opatrne dopredu.
• V prípade, že sa prístroj prevráti a voda vyleje, okamžite vytiahnite kábel zo zástrčky a nechajte

prístroj skontrolovať odborným personálom.
• Pri používaní môže dôjsť k vzniku horúcej pary. Dávajte pozor a predchádzajte popáleninám.
• Ak chcete prístroj naplniť alebo čistiť, vytiahnite najprv kábel zo zástrčky.
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Popis prístroja

Pred prvým použitím
1. Primontovanie koliesok: Prístroj položte na rovný povrch, zoberte skrutkovač a primontujte

kolieska.

2. Nalejte vodu: Vytiahnite nádrž na vodu do 1/3 a naplňte ju čistou vodou. Dávajte pozor, aby
množstvo vody neprekročilo označenie maximálneho množstva  MAX  a presiahlo označenie
minimálneho množstva MIN.

3. Založte nádobu na ľad: Dajte zmrazenú nádobu na ľad do držiaka na vodu, aby ste zvýšili
chladiaci efekt. Dbajte na to, aby stav vody s ľadom alebo nádobou na ľad neprekročil označenie
MAX.

4. Uvedenie zariadenia do prevádzky a obsluha
Ovládacie tlačidlá

• O:  Stlačte tlačidlo, ak chcete prístroj zapnúť. Ak chcete prístroj vypnúť, stlačte tlačidlo 0 znova.

• Speed: Tlačidlo stlačte viackrát, aby ste zvýšili alebo znížili rýchlosť v nasledujúcom poradí:
1<2<3<1.

• Swing:  Stačte tlačidlo, aby ste  zapli horizontálne chladenie. Príslušná kontrolka sa zasvieti. Nanovo
stlačte tlačidlo, aby ste túto funkciu deaktivovali. Smer prúdenia vzduchu sa dá nastaviť aj ručne.

• Cool: Stlačte tlačidlo, aby ste zapli chladenie. Stlačte tlačidlo znova, aby ste chladenie
deaktivovali. Dôležité: Uistite sa, že v nádrži na vodu sa nachádza dostatok vody, predtým, než
zapnete túto funkciu. Nepoužívajte túto funkciu bez vody v nádrži.

Popis prístroja:

1. filtračné sitko
2. filter osviežovača vzduchu
3. vodná pumpa
4. zadná strana
5. vetracie otvory
6. ukazovateľ stavu vody
7. koliesko
8. nádrž na vodu
9. nádoba na ľad
10. ovládací panel
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Takto používajte nádobu s ľadom

• Naplňte nádobu na ľad vodou do 2/3. Dajte nádobu do mrazničky a nechajte vodu zmrznúť.
• Otvorte nádobu s vodou a vložte nádobu s ľadom dovnútra.
• Používajte striedavo dve nádoby na ľad

Čistenie a údržba
Predtým, než začnete prístroj čistiť a vyberať filtre, vytiahnite elektrický kábel zo zástrčky.

1. Čistenie filtračného sitka: Vytiahnite kábel zo zástrčky a za úchop vytiahnite filtračné sitko.
Vyčistite ho saponátom a jemnou kefkou  a opláchnite čistou vodou. Nechajte sitko úplne
vyschnúť  a založte ho naspäť do prístroja.
2 Čistenie filtra na zvlhčovanie vzduchu: Vytiahnite kábel zo zásuvky a vyberte filtračné sitko 
a vlhkú špongiu  z držiaka. Vyčistite špongiu saponátom  a mäkkou kefkou a opláchnite čistou 
vodou. Nechajte úplne vyschnúť a založte naspäť do prístroja.

3 Čistenie nádrže na vodu: Vytiahnite kábel zo zástrčky, otvorte dvierka a vyberte nádrž na vodu. 
Vyčistite ju saponátom a vypláchnite čistou vodou .Nechajte vyschnúť a založte naspäť do prístroja.

4 Čistenie krytu: Vytiahnite kábel zo zástrčky a vyčistite kryt saponátom a jemnou špongiou. Dajte 
pozor, aby sa do ovládacieho panela nedostala žiadna voda. 

Pokyny na odstránenie
Ak sa na výrobku nachádza vľavo zobrazená prečiarknutá popolnica, platí Európska 
smernica 2002/96/EG. Tieto výrobky sa nesmú vyhadzovať s bežným odpadom. 
Informujte sa o miestnych nariadeniach o samostatnom zbere elektrických e 
elektronických zariadení. Riaďte sa miestnymi nariadeniami a nevyhadzujte staré 
prístroje s bežným domácim odpadom. Správnym odstránením chránite svoje 
okolie a spoluobčanov pred možnými negatívnymi následkami. Recyklovanie 
pomáha znižovať spotrebu prírodných zdrojov.
Prehlásenie o zhode

Zhoda produktu
Výrobca: CHAL-TEC GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.

Tento výrobok zodpovedá nasledujúcim  Európskym smerniciam: 
2012/206/EU (EVPG)
2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)
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