Hava Soğutucu ve Temizleyici
KULLANMA KILAVUZU

GENEL UYARILAR

Kılavuzunu dikkatlice saklayın ve dikkatlice okuyun;
cihazın güvenliği ve kullanılması konusunda önemlidir.
Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Cihaz, 8 yaş ve üstü çocuklar ve fiziksel,
duyusal veya metal kapasitesi düşük olan kişiler tarafından veya deneyimleri
olmayan ve güvenliklerinin onları izleyecek ve talimat verecek sorumlu bir kişi
tarafından denetlenip denetlenmediğini bilenler tarafından kullanılabilir. Cihazın
güvenli bir şekilde kullanılma talimatlarını ve olası tehlikeleri anlamış
olmalarından emin olun.
Ürünü ve güç kaynağını çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
Temizlik ve bakım bir yetişkinin gözetimi olmadan çocuklar tarafından
yapılmamalıdır.
Bu cihaz sadece evde kullanım içindir, profesyonel değildir ve sadece özel
olarak tasarlandığı amaç için kullanılmalıdır.
Başka herhangi bir kullanım uygunsuz ve tehlikeli olarak kabul edilir.
UYARI: cihazı kullanırken,yangın, elektrik çarpması ve yaralanma riskini azaltmak için her
zaman temel güvenlik önlemlerine uyulmalıdır. Su haznesi ile donatılmış elektrikli cihazlar
kullanılırken ekstra dikkat ve önlem alınması gerekir: su taşması durumunda, fişi hemen
elektrik prizinden çıkarın, cihazın elektrikli parçalarının ıslak olmadığından ve kuru ve dikkatli
bir şekilde kuru olduklarından emin olun. Çalıştırma düğmesinin "0" (kapalı) olarak
ayarlandığını kontrol edin ve fişi prize tekrar takın. Şüpheniz varsa, yetkili bir teknik servis
merkezine başvurun.
Fanın düzgün çalıştığından emin olun: aksi takdirde cihazı kapatın ve yetkili teknik
servis tarafından kontrol ettirin.
Cihazı insanlara, hayvanlara ve mülke zarar gelmemesi için termostata,
zamanlayıcıya veya cihazı otomatik olarak çalıştırabilecek başka bir cihaza
bağlamayın.
Su seviyesi MIN ve MAX olarak belirtilen değerler arasında tutulmalıdır. Su tankını
doldurduktan sonra, suyun dışarı akmasını önlemek için gövdeyi eğmeyiniz.
Cihazın yerini değiştirmeniz gerekirse yavaşça hareket ettirin.
Birkaç gün çalıştıktan sonra, tank toz ve kir izleri gösterebilir. Deponun sık sık
temizlenmesi önerilir.
Cihaz kullanılmadığında oluşan durgunluk ve kokuları önlemek için su haznesini
boşaltın.
Uzaktan kumanda pillerini uzun süre kullanılmadığında çıkarın.
Üretici, uygunsuz, yanlış veya mantıksız kullanımdan kaynaklanan herhangi bir
zarardan sorumlu tutulamaz. Kurulum, üreticinin talimatlarına göre yapılmalıdır.
-

Yanlış montaj, üreticinin hiçbir şekilde yükümlü tutulamayacağı kişilere, hayvanlara
ve mülklere zarar verebilir.
Elektrikli cihazların güvenliği, yalnızca elektrik güvenliği ile ilgili yürürlükteki
standartlara uygun topraklama ile donatılmış bir elektrik sistemine bağlandığında
garanti edilir.
Ambalaj (plastik torbalar, çiviler, polistiren vb.) Potansiyel bir tehlike kaynağını
temsil ettiğinden çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır.
Cihazı bağlamadan önce, teknik verilerin elektrik şebekesi verilerine uygun
olduğundan emin olun.
Fiş ve priz uyumsuzsa, gerekli adaptasyon işlemleri için yetkili teknik servise
başvurun.
Adaptörler, çoklu prizler ve / veya uzantılar kullanmayın. Kullanımları vazgeçilmez
ise, yalnızca yürürlükteki güvenlik standartlarına ve cihaz ile elektrik şebekesi için
gerekli uyumluluğa sahip olduğundan emin olun. Cihazı ilk kez kullanırken etiketi
veya koruyucu tabakayı çıkardığınızdan emin olun.
Cihazı hasarlı görünüyorsa veya düzgün çalışmıyorsa cihazı kullanmayın; güç
kablosunun iyi durumda olup olmadığını kontrol edin; tereddüt halinde yetkili teknik
servis merkezine başvurun.
Cihazda hava soketleri varsa, kısmen bile olsa hiçbir zaman tıkanmadığından emin
olun.
Herhangi bir elektrikli cihazın kullanılması, özellikle temel kurallara uymanız
gerektiği anlamına gelir:
DİKKAT: Cihazı asla suya daldırmayın; asla suyun yakınında, banyoda, lavaboda veya
sıvı içeren başka bir kabın yakınında kullanmayın. Cihaz yanlışlıkla suya düşerse, ASLA
dışarı çıkarmaya çalışmayın, derhal fişi elektrik prizinden çıkarın. Ardından gerekli
kontroller için yetkili bir teknik servis merkezine götürün.
Cihaza ıslak veya nemli ellerle dokunmayın.
Cihazı çıplak ayakla kullanmayın.
Fişi prizden çıkarmak için cihazı veya kabloyu çekmeyin.
Fanın koruma ızgarasına herhangi bir nesne veya kendi parmağınızı sokmayın.
Kullanım sırasında cihazı yanıcı veya patlayıcı nesnelerden veya maddelerden
uzak tutun.
Cihazı atmosferik etkenlere (yağmur, güneş vb.) Maruz bırakmayın.
Cihaz kullanılmadığında ve herhangi bir temizlik veya bakım işlemi yapmadan önce
fişi elektrik prizinden çıkarın.
Aşırı ısınmayı önlemek için güç kaynağı kablosunun tüm uzunluğu boyunca
açılması gerekir.
Güç kablosu ısı kaynaklarının ve / veya keskin yüzeylerin yakınında olmamalıdır.
Güç kaynağı kablosu hasar görmüşse, kalifiye personel tarafından yapılması
gereken kabloyu değiştirin.
Bir arıza durumunda, cihazı kapatın ve servis ile temasa geçin.
Kalifiye olmayan kişiler tarafından yapılan herhangi bir onarım veya bakım
garantinin geçersiz kılınmasına neden olur.
Cihazı temizlemek için sadece aşındırıcı olmayan yumuşak bir bez kullanın.
Cihaz artık kullanılamıyorsa ve atmak istediğinizde, çevreyi kirletmemek için
kabloları çıkarın ve yetkili bir kuruluşa teslim edin.
-

-

—

Cihazı periyodik olarak kontrol edin ve parçalarının iyi çalışıp çalışmadığını kontrol
edin; şüpheniz varsa yetkili bir destek merkezine başvurun.
Cihazı hareket ettirmek için güç kaynağı kablosunu çekmeyin.
Cihazı banyo, duş, havuz yakınında kullanmayın.
Düzgün çalışmıyorsa veya hasarlı görünüyorsa cihazı kullanmayın; şüpheniz varsa
yetkili teknik servis ile iletişim kurun.
Elektrik çarpması tehlikesi nedeniyle cihazın sökülmesi veya onarılması kesinlikle
yasaktır; gerekirse satıcıya veya destek merkezine başvurun.
Cihaz harici zamanlayıcılarla veya diğer ayrı uzaktan kumanda cihazlarıyla
çalışıltırılmamalıdır.
Bir bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı için güç kablosunun fişine her zaman
ulaşılması kolay olmalıdır.
Güç kaynağına bağlıyken cihaz gözetimsiz bırakılmamalıdır. Elektrik çarpması, kısa
devre veya yangından kaçınmak için bağlantı kesildiğinde fişi sıkıca tutun.
Üniteyi düz, sabit ve ısıya dayanıklı bir yüzeye yerleştirip kullanın;
Cihaz düştükten sonra hasar görürse kullanılmamalıdır.
Kullanım güvenliğinden ödün vermemek için ekipmanı yalnızca birlikte verilen
aksesuarlarla kullanın.
Cihazı ve elektrik kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde
muhafaza edin.

Ürün cam parçalar içeriyorsa, garanti kapsamında değildir.

DİKKAT !

Ürünün plastik parçaları garanti kapsamında değildir.
DİKKAT !

Güç kablosunda yıpranma nedeniyle oluşan hasarlar garanti kapsamında değildir;
bu nedenle her türlü onarım sahibinin sorumluluğundadır.
DİKKAT !

Cihazı yetkili bir teknik servise götürmeniz gerekiyorsa, cihazı tamamen
temizlemeniz önerilir.
DİKKAT !

Cihaz biraz kirliyse, kireç tortuları, toz birikintileri veya diğer, harici veya dahili
olarak bile olsa: hijyen amaçlı olarak, yetkili teknik servis cihazı bakım veya
tamir için almayı reddedecektir.

Ürünün veya ambalajın üzerindeki sembol, ürünlerin atık olarak kabul edilmemesi
gerektiğini, ancak elektrikli ve elektronik cihazların uygun bir toplama noktasına getirilmesi
gerektiğini belirtir. Bu ürünü imha ederek, ürünün yetersiz şekilde atılmasından
kaynaklanabilecek çevre ve sağlık için olumsuz sonuçlardan kaçınmaya katkıda

bulunursunuz. Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için, belediye ofisine,
yerel atık imha servisine veya ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun.

Ecodesign gereksinimleri
Ürün bilgisi gereksinimleri
Maksimum fan debisi
Fan giriş gücü
Servis değeri
Servis değeri için ölçüm standardı
Bekleme durumunda güç tüketimi
Fan ses gücü seviyesi
Maksimum hava hızı
Mevsimsel elektrik tüketimi
Daha fazla bilgi edinmek
için iletişim bilgileri

F
2,3 m3/min
P
65,7 W
SV
0,04 (m3/min)W
IEC 60879: 1986 (corr. 1992)
PSB
0,44 W
LWA 63,4 5 dB(A)
C
—— meters/sec
Q
2 1,5 KWh/a
JOHNSON S.r.I V.ie Kennedy, 596
2 1050 Marnate (VA) Italy
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AC 2 20-240V
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İKLİM SINIFI T

Ürün Videosu

CİHAZIN BÖLÜMLERİ
A. Cihazın Gövdesi
B. Kontrol Paneli
W. Soğutma düğmesi
E. ON/OFF düğmesi
X. Havalandırma hızı düğmesi 1, düşük
Y. Havalandırma hızı düğmesi 2, orta
Z. Havalandırma hızı düğmesi 3, yüksek
K. Dikey kanatlı salınım düğmesi

G. Tutma Kolu
H. Yatay kanatların manuel olarak ayarlanması
L. Dikey kanatlar (otomatik hareket)
M. Su seviyesi

N. Döner tekerlekler
0. Net filtre

R. Petek filtre
S. 2 filtre tespit vidası
T. Su Tankı
U. Tank kilitleme mandalı
V. Depo tapası

KULLANIM TALİMATLARI
—
—
—
—

Cihazı fişsiz olarak çalışacağı yere yerleştirin.
Mandalı (U) döndürün ve depoyu (T) çıkarın.
MAX seviye işaretine kadar su dökün.
Daha etkili bir soğutma işlemi için, buz küpleri veya 2 buz paketi (önceden
dondurulmuş) ekleyin.
— Depoyu (T) geri getirin ve mandalla (U) kilitleyin.
— Suyun dışarı dökülmesini önlemek için, tank dolduğunda üniteyi hareket
ettirmeyin.
— Fişi uygun bir prize takın.
— (E) ON / OFF düğmesine basılması havalandırmayı etkinleştirir,
Değişmek istiyorsanız: havalandırma hızı, salınımı veya soğutma işlemini
etkinleştirin, kontrol panelindeki (B) ilgili tuşları kullanın.

Kontrol paneli tuşları (B)
Tuş (E) (ON / OFF) Açma ve kapatma
TuşlarI (X, Y, Z) Hız (1 — LO, 2— MI,
3— HI)
Soğutma düğmesi (W). Tazeleme işlemi (sadece dolu su deposu ile
etkinleştirilecek) Salınım düğmesi (K) dikey kanatçıkların otomatik salınımı
(L)

TEMİZLİK VE BAKIM
DİKKAT: Elektrik fişi çıkarılmış haldeyken yapılması gereken işlem!

Uzun süreli kullanımdan sonra filtre ve petek filtresi tozla tıkanabilir ve bu da
ünitenin çalışmasına zarar verebilir.
Bu dezavantajı önlemek için, fişin prizden çıkarıldığından emin olarak
temizleyin. Sabitleme vidalarını (S) sökün, ağ filtresini (0) çıkarın ve petek
filtresini (R) çıkarın.
Depo tapasını (V) çıkararak kalan suyu boşaltın. Bu işlemi tamamladıktan
sonra, fişi yuvasına doğru bir şekilde yerleştirin
Ağ filtresi (0) su ve hafif bir deterjanla yıkanabilir ve akan su ile durulanabilir.
Petek filtresi (R) sadece temiz suda dikkatlice fırçalanmalıdır. Temizliği
tamamladıktan sonra, üniteye yeniden yerleştirmeden önce her şeyi kurulayın.
Fişi uygun bir prize takın.

ÖNEMLİ!
Suyu tekrar vermeden önce, üniteyi belirli bir süre etkinleştirin (su pompasına zarar
vermemek için SOĞUTMA modunda değil),
böylece tüm bileşenler tamamen kuru olur. Bu aynı zamanda hoş olmayan kokuların
önlenmesini de sağlar. Ünite üzerinde kullanılmaması durumunda, asla tankta su
bırakmayın, bu küf ve mantar oluşumuna neden olabilir.

GARANTİ
Garanti süresi, cihazın satın alındığı tarihten itibaren başlar ve cihaz kullanılmasa
bile belirtilen süreden sonra sona erer. Garanti, malzeme veya imalat hataları
nedeniyle gerekli olan tüm değiştirme ve onarımları kapsar. Cihaz kurcalandığında
veya yanlış kullanımdan dolayı garanti süresi geçersiz kılınır. Garanti süresince
verilen değiştirme veya onarımlar, yetkili teknik servis merkezlerimize teslim edilen
cihazlar için ücretsiz olarak gerçekleştirilir. Müşteri sadece nakliye masraflarını
ödemek zorundadır. Değiştirilen parçalar veya cihazlar markanın
sorumluluğundadır.

