Návod na ventilátor IQ-AERO D

Výhradní dovozce a velkoobchod :

IQ-THERM CZ, Komušín 76, 341 01 Horažďovice
www.IQ-therm.cz

Děkujeme, že jste se rozhodli pro tento výrobek. Přečtěte si pečlivě tento návod k obsluze a dodržujte všechny uvedené
pokyny. Za škody způsobené porušením uvedených pokynů nebo používáním výrobku k jiným účelům, než-li je
uvedeno v tomto návodu, nenese výrobce, dovozce ani prodejce žádnou odpovědnost.
Bezpečnostní pokyny :
Ventilátor IQ-AERO D je určen na chlazení / snížení teploty a zvýšení proudění vzduchu v domácnostech a
v kancelářských prostorech. Ventilátor není vhodný pro průmyslové využití.
Ventilátor nepoužívejte v místech s nebezpečím požáru nebo výbuchu, v blízkosti vysoce hořlavých nebo výbušných
materiálů.
Ventilátor je určen pouze pro vnitřní použití. Nepoužívejte ho venku, nevystavujte ho dešti, slunci a dalším vnějším
povětrnostním vlivům, jinak může dojít k nevratnému poškození přístroje.
Nezakrývejte přístroj a nepoužívejte ho k sušení oděvů, jinak může dojít k jeho přehřátí a poškození, nebo
dokonce ke vzniku požáru. Dbejte, aby před zapnutým ventilátorem bylo vždy min. 50cm volného prostoru.
Nedotýkejte se el. zařízení mokrými dlaněmi.
Při vytahování zástrčky z el.zásuvky tahejte pouze za zástrčku, nikdy netahejte za přívodní el.kabel. Pokud je přívodní
kabel jakýmkoliv způsobem poškozený, přístroj nezapínejte a kontaktujte prodejce nebo servis. Při odesílání přístroje
na servis ho pečlivě zabalte (nejlépe do originálního obalu) tak, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození.
Čištění provádějte pouze tehdy, je-li přístroj odpojen od el.proudu. Neodstraňujte ochranou mřížku.
Nikdy nepoužívejte vadný přístroj.
Nenechávejte přístroj zapnutý v době Vaší nepřítomnosti.
Před čištěním, plněním nádobky na vodu nebo před otevřením zadního krytu pro vyjmutí a čištění filtru přístroj vždy
vypněte a odpojte od el. proudu.
Pozor: některé části tohoto výrobku mohou být velmi horké a způsobit popáleniny. Udržujte přístroj mimo dosah dětí
a domácích zvířat, jinak hrozí nebezpečí úrazu.

Technické údaje :
Napětí

220-240 V / 50 Hz

Výkon chlazení

max. 45W

Zvlhčovač

nádobka na vodu 6 l s bezpeč. ochranou při nízké hladině vody

Funkce EXTRA chlazení

2ks plastové dózy s gelovou náplní

Čištění vzduchu + ionizér

dvouzónové čištění + ionizační mřížka

Ventilační mód

3 stupně

Časové vypnutí

0,5 – 7,5 hod.

Průtok vzduchu

max. 450 m3 / hod.

Bezpečnost pojistka

v případě pádu přístroje dojde k jeho automatickému vypnutí

Hmotnost

4,5 kg

Dosah dálkového ovladače

max. 5 m

Popis výrobku :

01. ovládací panel

02. kontrolní panel s LED diodami

03. infračervený přijímač dálkového ovládání

04. výstup studeného vzduchu

05. ukazatel hladiny vody v nádržce

06. kolečka pro snadnou manipulaci

07. prachový a pilový filtr

08. ionizační mřížka

09. nádržka na vodu

10. přívodní el. kabel

11. tlačítko pro vyjmutí nádobky s vodou

2ks plastových dóz s gelovým
obsahem pro funkci EXTRA chlazení

dálkový ovladač
(typ baterie 3V CR2032)

Ovládací dotykový panel :

Kontrolní LED panel :

Popis ovládacích prvků :

Instalace a použití :
Vyjměte výrobek z obalu a zapojte ho do el. zásuvky, ozve se pípnutí a přístroj je v pohotovostním režimu. Nyní lze
stisknout pouze funkce ON/SPEED. Stisknutím tohoto tlačítka začne střední rychlost ventilace, která se během 3
sekund sníží na malou a rozsvítí se příslušný LED ukazatel. Způsob ventilace je standardní.
Opakovaným stiskem tlačítka ON/SPEED volíte požadovanou rychlost ventilace.
Opakovaným stiskem tlačítka MODE volíte způsob ventilace.
Opakovaným stiskem tlačítka TIMER nastavíte časové vypnutí 30 min až 7,5 hod.
Stisknutím tlačítka COOLER/HUMIDIFIER zapnete funkci zvlhčování / chlazení vzduchu a pokud bude v přístroji vložená
vychlazená chladící dóza s gelovým obsahem, tak se spustí funkce Extra chlazení. Před použitím chladiče/zvlhčovače
zkontrolujte množství vody v nádobce a případně ji doplňte. Otočte knoflík nádržky doleva, povytáhněte nádobku a
opatrně nalijte vodu. Pak nádobku opět zasuňte a znovu uzamkněte.

Voda bude nasávána čerpadlem do odpařovacího filtru. Vzduch proudící přes vlhký filtr do sebe absorbuje tuto vlhkost
a rychleji se ochlazuje (o 2°-3°C). Vlhký ionizovaný vzduch přináší do interiéru svěží osvěžení. Integrovaný spínač na
hlídání nízké hladiny vody při poklesu hladiny vody pod kritickou automaticky vypne čerpadlo a tento úkon oznámí
dvojitým pípnutím. Hladinu vody v nádobce lze snadno zkontrolovat průhledným indikátorem na přední straně
nádržky. Funkci ZVLHČOVAČE lze použít jak během horké letní sezóny, tak i během topné sezóny pro zvlhčení suchého
vzduchu.
Důležité upozornění : nádobku na vodu nelze vyjmout z těla přístroje, ale pouze lehce povytáhnout z přístroje.
SWING: stiskněte toto tlačítko pro aktivní funkci oscilace. Pro ukončení stiskněte znovu tlačítko SWING.
Ionizátor se vždy automaticky zapne, když je ventilátor v aktivním stavu.
Pro vypnutí přístroje do pohotovostního režimu stiskněte tlačítko OFF.

Plnění vody do nádržky :
1. Odpojte ventilátor od el. proudu. V zadní části
ventilátoru opatrně odemkněte a lehce povytáhněte
směrem ven nádobku na vodu.
2. Vhodnou nádobou doplňte vodu. Používejte čistou
vodu. Udržujte vodu mezi ryskami značící minimální a
maximální hladinu vody v nádržce.
3. Po doplnění vody opět zakryjte plnící otvor krytem a
vložte zásuvkovou vidlici zpět do el. zásuvky a zapněte
přístroj.
Upozornění : při prvním použití nádobky na vodu můžete cítit jemný zápach, může být způsobený drobnými
nečistotami vzniklými při výrobě.
Poznámka: nádobku na vodu nelze vyjmout z těla přístroje, ale pouze lehce povytáhnout z přístroje.

Funkce EXTRA chlazení
Součástí balení ventilátoru jsou 2 plastové dózy s gelovou náplní, která rychle
absorbuje chlad. Dózy vložte do mrazničky a nechte 20-60 min mrazit. Pak vložte
jednu namraženou dózu do nádržky na vodu. Voda v nádržce se ochladí a
ventilátor bude do okolí rozptylovat chladný vlhký vzduch, který výrazně snižuje
teplotu v interiéru.
Až se chladící efekt vložené dózy sníží, vyměňte ji za druhou namraženou dózu.
Důležité upozornění : plastové dózy s gelovou náplní nikdy neotvírejte, ani do nich nic nevkládejte, jinak dojde
k poškození gelové náplně, která po kontaminaci vzduchem ztratí své užitné vlastnosti !!!

Dálkové ovládání : pro ovládání přístroje lze použít také přiložený dálkový ovladač. Vložte do něj baterii 3V CR2032
(není součástí balení).

Čištění a údržba :
Před čištěním vždy odpojte přístroj od el.proudu. Pro čištění použijte buď vysavač a
nebo vlhký hadřík. Nepoužívejte žádné agresivní přípravky, chemikálie a přípravky
s hrubými nebo brusnými částicemi.
Aby prachový a pilový filtr správně plnil svoji funkci, je potřeba ho minimálně 1x za
měsíc důkladně vyčistit. Vyčistěte také chladicí podložku. Před zpětným vložením
do ventilátoru nechte filtr i chladící podložku řádně osušit. Pak je vložte zpět ve
správném pořadí, tj. chladící podložka, prachový a pilový filtr a uzavřete ochranným
krytem. Zapojte přístroj a zapněte hlavní vypínač a ověřte funkčnost. Nepracuje-li
ventilátor správně, zkontrolujte správné uložení filtru a chladící podložky v těle
ventilátoru.
Pravidelně čistěte také nádržku na vodu. Po vypnutí ventilátoru nádržku vždy
vyprázdněte. Při dlouhodobém vypnutí ventilátoru nádržku vyprázdněte, vyčistěte
a důkladně vysušte.
Záruka
• Na výrobek se vztahuje záruční doba 24 měsíců od data prodeje.
• Záruka se nevztahuje na chyby, které vznikly nesprávným používáním výrobku, neoprávněným zásahem do
výrobku, nedodržením pokynů uvedených v návodu na obsluhu, nesprávným skladováním, neodbornou
montáží, poškozením zařízení při přepravě, živelnou pohromou, neodbornou instalací výrobku atd.

Důležité upozornění : doporučujeme přístroj připojovat vždy přes vhodnou přepěťovou ochranu. Na případné
poškození přístroje v důsledku přepětí v elektrické síti se záruka nevztahuje !
Ekologie a recyklovatelnost výrobku
Materiály, ve kterých je zabaleno toto zařízení, jsou zahrnuty do skupiny sběrného a recyklačního systému. V případě, že je chcete
likvidovat postupujte zodpovědně, v souladu s platnými předpisy o likvidaci odpadu.
Důležité: Plastové obaly, ve kterých je spotřebič zabalen, se mohou stát životu nebezpečnými hračkami pro děti (hrozí udušení).
Zajistěte, aby se děti nedostali do styku s těmito obaly.
V případě, že chcete likvidovat výrobek ihned po ukončení doby jeho životnosti, odevzdejte ho autorizovanému zástupci pro
provedení likvidace elektrického a elektronického odpadu nebo ho můžete vrátit prodejci při koupi nového výrobku.

Tento symbol znamená, že s výrobkem se nesmí zacházet jako
s běžným komunálním odpadem a že výrobek nesmí být likvidován
spolu s ostatním komunálním odpadem. V případě, že chcete likvidovat
výrobek po ukončení jeho životnosti, odevzdejte ho autorizovanému
zástupci pro likvidaci elektrického a elektronického odpadu. Tím, že zajistíte
správnou likvidaci výrobku, přispějete k ochraně životního prostředí a ochraně
lidského zdraví. Bližší informace o likvidaci odpadu Vám poskytne místní úřad,
sběrný dvůr nebo prodejna, kde jste výrobek zakoupili.

