
                                                                                   Návod k obsluze

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. 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!

V372 Ochlazovač vzduchu 4 v 1 bílý KADEER FLS-120BR17   

Popis:

1, Připevnění kolečka: položte spotřebič na rovný povrch, vyjměte klíč z pěnové krabice a poté
připevněte kolečka.
Pozor: zadní kolečko je s brzdou, ale přední ne. (mapa1)

2, Doplnění vody: odemkněte nádrž na vodu ve spodní části zadní strany, vytáhněte nádržku 
na vodu, přidejte do ní vodu, poté zatlačte vodní hadici do jednotky a nádržku na vodu 
uzamkněte.

Pozornost:
a, Při doplňování vody dávejte pozor na hladinu vodní nádrže. (mapa2)
b, Hladina vody by neměla nikdy překročit stupnici „MAX“, při zvlhčování by celková hladina 
nádrže na vodu neměla být pod stupnicí „MIN“. (mapa 3)
c, Vložte nádobu na led nebo krystaly ledu do nádrže na vodu nebo na horní místo. Pokud 
chcete posílit účinnost chlazení. (mapa4)
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:
ON/OFF: Připojte zástrčku chladiče vzduchu k napájení a bude připraven.
SPEED: Stiskem tlačítka rychlosti- má 3 rychlosti větru podle vaší potřeby.
SWING: Stiskem talčítka otočení, vítr se automaticky otočí vodorovně. Znovu stiskněte tuto 
funkci. Ručně otočte noži svisle, libovolně vyberte směr.
COOL: Stiskem tlačítka chlazení, pokud přidáte zmrazený box s ledovými krystaly, může 
teplota po několika minutách klesnout o přibližně 3 ° C. Tuto funkci zrušte stisknutím tlačítka 
upravit 1H.
MODE: K dispozici jsou 3 druhy větru pro změnu, NORMÁLNÍ / PŘÍRODNÍ / SPÁNEK

Použití dálkového ovládání

Vložte dvě baterie. Na dálkovém ovladači jsou tlačítka, která mají stejnou funkci jako ovládací 
panel.

Použití vložky s ledovými krystaly:

a, Vložte vložku s ledovými krystaly do chladničky, abyste se ujistili, že jsou absolutně ledové.
b, Odemkněte nádržku na vodu, vytáhněte nádržku na vodu a vložte do ní zamrzlou vložku s 
ledovými krystaly. A zatlačte hadici do jednotky. Poté nádrž na vodu uzamkněte.
c, K dispozici jsou dvě krabice z ledových krystalů, takže lze použít kruhově. 

POZOR:
1, Použijte podle udaného napětí.
2, Neopravujte ani nepředělejte přístroj sami, měl by být opraven opraváři.
3, Nepoužívejte spotřebič mokrýma rukama, zabráníte tak nebezpečí.
4, Pokud spotřebič nepoužíváte, vypněte jej a odpojte ze zásuvky.
5, Nevkládejte do výstupů a vstupů vzduchu cizí předměty, aby nedošlo k poškození.

6, Nepoužívejte spotřebič v blízkosti výbušných a hořlavých plynů. Vyhněte se dlouhodobému 
přímému slunečnímu záření.

7, Spotřebič používejte pouze na rovném povrchu.

8, Nepoužívejte venku.

9, Hladina vodní nádrže by nikdy neměla překročit stupnici „MAX“, při zvlhčování by celková 
hladina vody neměla být pod stupnicí „MIN“.

10, Neotáčejte spotřebičem. Pokud se převrhne a v těle je trochu vody, měli byste nejprve 
odpojit napájecí zdroj.

11, Lehce očistěte vzhled vlhkým hadříkem. Nepoužívejte žádné typy čisticích prostředků nebo 
roztoků. Přístroj neoplachujte.

12, Neotevírejte vzduchové otvory v blízkosti zdi nebo závěsu.

13, Při používání přístroje neklepejte a netřeste, jinak by mohlo dojít k automatickému 
zastavení.

14, Voda v nádrži se snadno proměňuje a v létě rychleji zápáchá. Pravidelně ji prosím 
vyměňujte.

15, Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, 
smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud na 
ně není dohlíženo nebo nemají mentální schopnosti, nebo pokud nemají dostatek zkušeností a 
znalostí pod dohledem nebo poučením o používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich 
bezpečnost.

16, Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nebudou hrát.

17, Nepoužívejte tento spotřebič v bezprostředním okolí vany, sprchy nebo bazénu.
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18, Pokud je nutné po doplnění vody jednotku přesunout, jemně otočte do požadované polohy 
a aktivujte držák koleček.

19, VAROVÁNÍ: Před odstraněním síta vzduchového filtru se ujistěte, že je ventilátor vypnutý 
ze sítě.

Pozor: Při čištění spotřebiče odpojte napájení.

20, Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování 
a/nebo pozměňování produktů. 

Čištění a údržba:

VAROVÁNÍ: Před odstraněním znečištění vzduchového filtru se ujistěte, že je ventilátor 
vypnutý ze sítě.

1, Vyčistěte síto vzduchového filtru
Odpojte napájení, odšroubujte šroub na horním okraji sítka vzduchového filtru, zatáhněte za 
rukojeť sítka vzduchového filtru a vyjměte jej ze zařízení. Vyčistěte síto vzduchového filtru 
neutrálním čisticím prostředkem a kartáčem na zábradlí a poté jej vyčistěte čistou vodou. 
Nakonec jej znovu nainstalujte do zařízení. Poté našroubujte šroub na horní hranu síta 
vzduchového filtru.

2, Vyčistěte navlhčenou podložku
Odpojte napájecí zdroj, odšroubujte šroub na horním okraji obrazovky vzduchového filtru, 
sejměte filtr vzduchového filtru, odemkněte zvlhčenou podložku a její podpěru a vyjměte je a 
poté zvlhčenou podložku vytáhněte z podpěry. Navlhčenou podložku očistěte neutrálním 
čisticím prostředkem a kartáčem, poté ji očistěte čistou vodou. Nakonec znovu namontujte na  
zařízení a zajistěte podporu navlhčené podložky. Poté našroubujte horní okraj síta 
vzduchového filtru.
Pozor: zvlhčená podložka musí být instalována vodorovně, aby nedošlo k úniku.

Specifikace zařízení:

   Model: FLS-120BR17

    Moderní design

    Elegantní vzhled

    Tichý provoz proudění vzduchu

    Energeticky úsporný motor

    Funkce 4 v 1: chlazení, čištění, zvlhčování, ventilátor

    3 rychlosti proudění vzduchu: nízká, střední, vysoká

    3 provozní režimy

    Horizontální oscilační funkce

    Vertikální nastavení úhlu proudění vzduchu

    Samostatná nádoba na led

    2 mrazicí boxy na led

    Omyvatelný sítový filtr

    Papírový filtr

    Spotřeba vody 0,7-0,8 l / h

    Ukazatel hladiny vody
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    Jasný a snadno použitelný ovládací panel

    Dálkové ovládání

    Dálkové ovládání napájené bateriemi AAA (2 kusy - není součástí balení)

    4 kola (2 s brzdou)

    4L vodní nádrž

    Délka napájecího kabelu: 153 cm

    Výkon: 75 W

    Napětí 220-240 V ~ 50/60 Hz

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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