ROVUS OCHLADZOVAČ VZDUCHU ULTRA
NÁVOD NA POUŽITIE

sk

Pred použitím si prosím dôkladne prečítajte tento návod a odložte si ho pre budúcu referenciu.

UPOZORNENIA
1. Keď je ochladzovač naplnený vodou, neprenášajte ho. V jednotke môže ostať
nejaká voda, aj keď je nádržka prázdna.
2. Používajte len čistú vodu. V prípade potreby použite destilovanú vodu.
3. Toto zariadenie nikdy nespúšťajte naprázdno, pretože by to mohlo viesť k jeho
zlyhaniu a/alebo poraneniu používateľa.
4. Rovus ochladzovač vzduchu Ultra najlepšie funguje v neznečistených
oblastiach. Veľké čiastočky prachu/nečistôt môžu skrátiť životnosť zariadenia.
5. Toto zariadenie je určené len na použitie vo vnútri v domácnosti a iba v suchom
prostredí.
6. Ak sa na povrchu zariadenia objaví uniknutá/pretečená voda, odpojte
ochladzovač zo siete a nechajte ho na 24 hodín vyschnúť. Potom ho môžete
naďalej normálne používať.
7. Neumiestňujte ochladzovač na dlhší čas na priame slnečné svetlo.
8. Ak sa chystáte ochladzovač na dlhší čas uskladniť, vždy najprv vyprázdnite
vodnú nádržku, zapnite spotrebič, nastavte najvyššiu rýchlosť ventilátora a
nechajte minimálne 4 hodiny bežať. Tým sa vysuší filter a vnútro zariadenia.
9. Používajte len originálny sieťový adaptér a napájací kábel, ktoré boli dodané v
balení.
10. Nedotýkajte sa napájacieho zdroja ani elektrického kábla mokrými rukami.
11. Pred čistením, vyberaním/výmenou filtra alebo presúvaním zariadenia ho
odpojte zo siete.
12. Pred dosiahnutie najlepších výsledkov položte zariadenie na vyšší povrch,
napríklad na stôl alebo na kuchynskú linku. Uistite sa, že ste ho umiestnili na
tvrdý, rovný, stabilný a suchý povrch, odolný voči vode.
13. Neumiestňujte ochladzovač vzduchu do blízkosti ohrievača alebo iného
elektrického zariadenia.
14. Neumiestňujte spotrebič do priechodov ani na miesta, kadiaľ prechádza veľa
ľudí a hrozí, že sa oň niekto potkne alebo ho prevrhne.
15. Nedovoľte, aby sa do vnútra ochladzovača dostali nejaké cudzie predmety.
16. Neklaďte na ochladzovač žiadne predmety.
17. Neblokujte predné a zadné mriežky zariadenia.
18. Neotáčajte prístroj hore nohami.
19. Neponárajte ochladzovač vzduchu do vody ani do žiadnych iných tekutín.
20. Neumiestňuje ochladzovač do blízkosti otvoreného plameňa alebo zdrojov
ohňa.
21. Osoby s obmedzenými fyzickými, vizuálnymi alebo duševnými schopnosťami
alebo s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí by nikdy nemali zariadenie
používať bez dozoru osoby zodpovednej za ich bezpečnosť a schopnej
pomáhať im pri používaní prístroja.
22. Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov, ako aj osoby s
obmedzenými telesnými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami či s
nedostatkom skúseností a znalostí, len ak sú pod dozorom dospelej osoby
alebo im bolo používanie tohto zariadenia vysvetlené tak, aby ho dokázali
bezpečne používať a uvedomovali si možné riziká. Deti by sa nemali so

zariadením hrať. Deti môžu vykonávať čistenie a údržbu, len ak sú staršie ako
8 rokov a musia byť pod dozorom dospelej osoby.
23. Zariadenie možno úplne vypnúť len po odpojení z napájacieho zdroja.
24. Výrobca, distribútor ani predajca nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek
škody spôsobené nedodržaním pokynov v tomto návode na použitie.
25. Vymeniteľný vodný filter je navrhnutý špeciálne pre tento produkt. Ak je Vaša
kazeta zničená alebo poškodená, môžete si zakúpiť náhradnú.
26. O žiadnu úpravu ani opravu sa nepokúšajte svojpomocne a zaistite, aby boli
všetky opravy vykonané odborne spôsobilým technikom.
27. Ak je poškodený napájací kábel, musí byť okamžite vymenený autorizovanou a
kvalifikovanou osobou.
28. Toto zariadenie nie je určené na ovládanie prostredníctvom externého
časovača ani samostatného systému diaľkového ovládania.
29. Napriek tomu, že zariadenie bolo dôkladne skontrolované, zodpovednosť za
používanie a jeho následky nesie výhradne používateľ.
30. Keď odstránite prednú mriežku zariadenia, ventilátor a napájanie sa vypnú a
LED svetielko na vodnej nádržke bude blikať namodro, kým mriežku nevrátite
na svoje miesto. Je to bezpečnostná funkcia.
SET ZAHŔŇA (Pozrite Obrázok 1)
1x Ochladzovač vzduchu Ultra; 1x Nabíjačka; 1x Filter
1. Dvierka nádržky na vodu // 2. Svetelné indikátory režimu // 3. Tlačidlo napájania/rýchlosti ventilátora // 4. Sieťová zásuvka // 5.
Vypínač // 6. Regulátor smeru vzduchu // 7. Klapka zásuvky filtra // 8. Nabíjačka // 9. Filter
NASTAVENIE
Krok 1: Položte Rovus ochladzovač vzduchu Ultra na vyvýšený povrch, ako sú stôl, pracovná doska alebo pult. Pripojte nabíjačku
do sieťovej zásuvky a potom ju zapojte do napájacieho zdroja (Pozrite Obrázok 2).
POZNÁMKA: Zasuňte kábel za zabudované vodiace plôšky na zadnej strane, aby ste ho držali mimo ventilátora.
Krok 2: Potiahnutím klapky zásuvky filtra vytiahnite zásuvku von & vyberte filter (Pozrite Obrázok 3).
Krok 3: Pre najlepšie výsledky ho zľahka prepláchnite pod studenou tečúcou vodou (Pozrite Obrázok 4).
Krok 4: Otvorte dvierka nádržky a naplňte nádrž vodou po úroveň MAX. Po skončení zatvorte dvierka nádržky (Pozrite Obrázok
5).
POUŽITIE
Krok 1: Stlačením tlačidla
zapnete ochladzovač – začne pracovať v režime vysokej rýchlosti (Pozrite Obrázok 6).
• 1. zatlačenie: zapnutie, vysoká rýchlosť // • 2. zatlačenie: stredná rýchlosť // • 3. zatlačenie: nízka rýchlosť // • 4. Zatlačenie:
vypnutie
POZNÁMKA: Rovus ochladzovač vzduchu Ultra bude bežať 8 hodín na vysokej, 10 hodín na strednej a 12 hodín na nízkej
rýchlosti.
Krok 2: Pomocou regulátoru smeru vzduchu môžete nastaviť smer vzduchu podľa Vašich preferencií (Pozrite Obrázok 7).
POZNÁMKA: Funkcia spotrebiča je ovplyvňovaná teplotou a vlhkosťou miestnosti. Ochladzovač vzduchu Ultra je navrhnutý na
prácu pri 50% vlhkosti (doba prevádzky sa bude líšiť aj v závislosti od zahmlenia miestnosti).
Krok 3: Stlačením gombíka
nastavíte nočné svetlo – predvolené nastavenie je vysoký jas (Pozrite Obrázok 8).
• Predvolené: svetlo zapnuté, vysoký jas // • 1. zatlačenie: nízky jas // • 2. zatlačenie: vypnutie svetla
Krok 4: Pre vypnutie stláčajte tlačidlo
, kým sa ventilátor nevypne (jedno stlačenie po nízkej rýchlosti) a indikátory režimu
neprestanú svietiť (Pozrite Obrázok 9).
DÔLEŽITÉ: Ak plánujete ochladzovač vzduchu Ultra dlhšiu dobu nepoužívať, odporúčame Vám pred uskladnením vyprázdniť
zariadenie a filter a nechať ich vyschnúť. Takto sa vyhnete tvorbe plesní a nepríjemného zápachu a predĺžite životnosť spotrebiča
a jeho filtra.
ÚDRŽBA
Odporúčame Vám čistiť zariadenie a filter každý deň, aby ste ich udržali v najlepšej kondícii, a vymieňať filter raz za 3-6 mesiacov.
POZNÁMKA: Pred údržbou alebo čistením vždy odpojte spotrebič zo siete.
UMÝVAČKA RIADU: Dajte filter do akéhokoľvek stojana s výnimkou spodného a nechajte umyť na normálnom cykle. Potom ho
vytiahnite a nechajte uschnúť na vzduchu (Pozrite Obrázok 10).
RUČNÉ UMÝVANIE: Jemne ručne umyte teplou vodou & mydlom. Vytraste prebytočnú vodu a nechajte uschnúť na vzduchu.
(Pozrite Obrázok 11).
MIKROVLNKA: Medzi jednotlivými umývaniami vydezinfikujte filter v mikrovlnke na nízkom nastavení po dobu max 30 sekúnd.
Nechajte ho odstáť, kým nevychladne (Pozrite Obrázok 12).
POZNÁMKA: Ak ste si na filtri všimli pleseň alebo ste zacítili nepríjemný, zatuchnutý zápach, zastavte spotrebič a pred ďalším
použitím vyčistite filter. Celý ho ponorte do hrnca naplneného vodou a bielym octom v pomere 1:1 – nechajte ho namočený 4560 minút. Potom ho opláchnite teplou vodou, zľahka vytlačte prebytočnú vodu a nechajte ho preschnúť na vzduchu.
POZNÁMKA: Pre predĺženie životnosti filtra sa vyhnite jeho sušeniu alebo používaniu na priamom slnečnom svetle.

ČISTENIE JEDNOTKY
Krok 1: Ako prípravu na čistenie spustite ochladzovač vzduchu Ultra do prevádzky, kým sa mu neminie všetka voda v nádržke,
alebo ho podržte nad umývadlom a opatrne zvyšnú vodu vylejte (Pozrite Obrázok 13).
Krok 2: Odstráňte filtračný zásobník a pomocou teplej mydlovej vody ho spolu s mriežkou umyte a opláchnite dočista. Nechajte
vyschnúť na vzduchu (Pozrite Obrázok 14).
POZNÁMKA: nenamáčajte, neoplachujte a neponárajte do vody ani do žiadnej inej tekutiny motor ventilátora ani žiadnu inú časť
spotrebiča s výnimkou filtra.
Krok 3: Ak si všimnete, že je nádržka na vodu špinavá, pomocou malej, ohybnej kefky (napr. zubnej kefky alebo kefy na fľaše)
starostlivo vyčistite vnútro nádrže. Opláchnite dočista teplou vodou.
PRE NAJLEPŠIE VÝSLEDKY
1. NAMOČENIE FILTRA: Dajte filter pod tečúcu vodu a nechajte ho nasiaknuť (Pozrite Obrázok 15).
TIP: Pre ešte lepší chladiaci efekt vložte filter do mrazničky, kým nezamrzne.
1. NAPLNENIE POMOCOU DŽBÁNU: Položte nádržku na rovný povrch & naplňte ju vodou zo džbánu (Pozrite Obrázok
16).
2. NASTAVENIE PRÚDU VZDUCHU: Nasmerujte zariadenie na oblasť, ktorú chcete vychladiť, a nastavte mriežku na
priamy prúd vzduchu (Pozrite Obrázok 17).
3. ĆISTENIE FILTRA: Odporúčame Vám pravidelne čistiť filter. Pokyny nájdete na štítku na filtri (Pozrite Obrázok 18).
POZNÁMKA: Na prednej mriežke sa môže nahromadiť trocha skondenzovanej vody. Je to normálne, v prípade potreby ju
jednoducho opatrne utrite.

