
Klimator Sichler VT-370 (ZX7019)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• klimator

• 2 wkłady chłodzące

• pilot zdalnego sterowania z baterią

• filtr

• instrukcja obsługi.

Ważne wskazówki

Specjalne wskazówki bezpieczeństwa

• Urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych

zdolnościach  fizycznych,  sensorycznych  lub  umysłowych  lub  osoby  nie  posiadające

doświadczenia  i/lub  wiedzy,  jeżeli  otrzymały  one  nadzór  lub  instrukcję  dotyczącą

bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.

• Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

• Czyszczenie nie może być wykonywane przez dzieci, chyba że są one starsze niż 8 lat i są

pod nadzorem.

• Dzieci  poniżej  8  roku  życia  należy  trzymać  z  dala  od  urządzenia  i  przewodu

przyłączeniowego.

• To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:

◦ w kuchniach dla pracowników

◦ w sklepach i biurach

◦ w nieruchomościach rolnych

◦ przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych

◦ w obiektach typu "bed and breakfast".

• Urządzenie może być zasilane wyłącznie ze standardowych gniazdek domowych. Sprawdź,

czy  napięcie  sieciowe  podane  na  tabliczce  znamionowej  jest  zgodne  z  napięciem sieci

zasilającej.

• Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego zegara sterującego

lub  oddzielnego  systemu  zdalnego  sterowania.  Nie  należy  obsługiwać  urządzenia  bez

nadzoru.
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• Jeśli  przewód  sieciowy  urządzenia  jest  uszkodzony,  musi  zostać  wymieniony  przez

producenta  lub  jego  serwis  posprzedażowy lub  osobę o  podobnych  kwalifikacjach,  aby

uniknąć niebezpieczeństwa.

• Nie należy zanurzać urządzenia lub przewodu przyłączeniowego w wodzie.

• Nie należy przeciągać przewodu zasilającego przez ostre krawędzie.

Bezpieczeństwo

• Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z

produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie

potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

• Podczas pracy z urządzeniem należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa. Nie należy

używać przewodu do przenoszenia i  trzeba chronić go przed wysoką temperaturą (płyta

kuchenna / otwarty płomień).

• Należy upewnić się, że wlot i wylot powietrza nie są zakryte. Dlatego nie należy umieszczać

żadnych przedmiotów na wylocie powietrza lub przed wlotem powietrza.

• Nawilżacz nie może być używany w pomieszczeniach o silnych wahaniach temperatury,

ponieważ może to prowadzić do kondensacji pary wodnej wewnątrz urządzenia.

• Nawilżacz przeznaczony jest  wyłącznie do użytku domowego w normalnych warunkach

pracy.

• Zbiornik na wodę napełniaj wyłącznie zimną wodą z kranu. Nie używać wody gruntowej ani

gorącej wody.

• Do zbiornika na wodę nie wolno wlewać żadnych substancji poza wodą. Nie dodawaj do

wody substancji zapachowych ani chemicznych. Używaj wyłącznie wody (woda z kranu,

woda destylowana, woda mineralna lub inna woda pitna).

• Nie  należy  rozpylać  wokół  nawilżacza  materiałów  łatwopalnych,  takich  jak  środki

owadobójcze lub zapachowe.

• Jeśli  nawilżacz nie jest  używany przez dłuższy czas,  należy wyczyścić jego zbiornik na

wodę i wysuszyć nawilżacz.

• Należy pamiętać,  że  woda w zbiorniku na wodę nie  jest  wodą pitną.  Ta woda nie  jest

przeznaczona do picia. Nie używaj jej do karmienia zwierząt lub podlewania roślin.

• Zawsze używaj urządzenia na suchej, stabilnej, poziomej i poziomej powierzchni.

• Nie  należy  używać  nawilżacza  w  pobliżu  urządzeń  opalanych  gazem,  grzejników  lub

otwartych kominków.

• Umieść nawilżacz w odpowiednim miejscu, aby dzieci i zwierzęta nie mogły go przewrócić.
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• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje

ryzyko obrażeń!

• Wszelkie  modyfikacje  i  naprawy  urządzenia  lub  akcesoriów  mogą  być  wykonywane

wyłącznie przez producenta lub osoby przez niego upoważnione.

• Upewnij  się,  że  produkt  jest  zasilany z  łatwo dostępnego gniazdka,  tak  aby w nagłych

wypadkach można było szybko odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.

• Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!

• Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

• Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.

• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.

Ważne wskazówki dotyczące baterii i ich utylizacji

Baterii  nie  zalicza  się  do  odpadów  gospodarstwa  domowego.  Jako  konsumenci  są  Państwo

zobowiązani do właściwej utylizacji zużytych baterii. 

Zużyte baterie należy wyrzucić do przeznaczonego do tego celu pojemnika lub zwrócić do sklepu,

w którym są sprzedawane.

• Upewnij się, że biegunowość baterii jest prawidłowa. Nieprawidłowo włożona bateria może

doprowadzić do zniszczenia urządzenia - niebezpieczeństwo pożaru!

• Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

• Baterie,  z  których  wylewa  się  ciesz  są  niebezpieczne.  Należy  ich  dotykać  tylko  w

odpowiednich rękawiczkach.

• Idealna temperatura przechowywania wynosi 10° - 20°C. Unikaj bezpośredniego działania

promieni słonecznych w miejscu przechowywania.

• Nie wolno otwierać baterii i wrzucać ich do ognia.

• Zaleca się wyjmowanie baterii z urządzenia, jeśli pozostaje nieużywane przez dłuższy czas.

• Zwykłe baterie nie mogą być ładowane. UWAGA! Istnieje ryzyko wybuchu!

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej

utylizacji  urządzenia  należy  skontaktować się  z  organizacją  odpowiedzialną  za zbiórkę  elektro-

odpadów w wybranej miejscowości.
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Deklaracja zgodności

PEARL.GmbH niniejszym oświadcza,  że produkt ZX-7019-675 jest  zgodny z dyrektywą RoHS

2011/65/EU  +  (EU)2015/863,  dyrektywą  EMC  2014/30/EU  oraz  dyrektywą  niskonapięciową

2014/35/EU.

Szczegóły produktu

Klimator

1. Klimator

2. Obudowa filtra

3. Zbiornik na wodę

4. Filtr

5. Obudowa filtra
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Panel sterowania

1. Przycisk oscylacji 

2. Przycisk trybu pracy 

3. Przycisk timera 

4. Przycisk prędkości

5. Przycisk chłodzenia

6. Przycisk ON/OFF

Pilot

1. Przycisk prędkości 

2. Przycisk timera

3. Przycisk chłodzenia

4. Przycisk trybu pracy

5. Przycisk oscylacji

6. Przycisk drzemki

7. Przycisk ON/OFF
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Przygotowanie

Napełnianie zbiornika na wodę

1. Wyciągnij zbiornik na wodę.

2. Napełnij zbiornik czystą wodą z kranu. Podczas napełniania należy upewnić się, że poziom

wody nie przekracza skali wskaźnika "MAX". Całkowity poziom wody w zbiorniku wody

nie powinien być niższy niż skala wskaźnika "MIN", gdy używana jest funkcja chłodzenia.

3. Włóż zbiornik z powrotem do urządzenia. Zbiornik na wodę należy

czyścić  co  3  dni.  Opróżnij  całkowicie  zbiornik  i  usuń  wszelkie

osady, kamień lub film, które utworzyły się na bokach zbiornika lub

na wewnętrznych powierzchniach i wytrzyj wszystkie powierzchnie

do sucha. Po czyszczeniu napełnij zbiornik świeżą wodą.

Zasilanie

1. Wolnostojąca chłodnica powietrza musi być ustawiona na równej podłodze. Upewnij się, że

do tego samego obwodu nie są podłączone inne ciężkie odbiorniki. Może to spowodować

przeciążenie obwodu.

2. Podłącz wtyczkę sieciową do prawidłowo zainstalowanego gniazdka.

3. Urządzenie jest teraz w trybie gotowości.

Wymiana filtra

1. Zdejmij obudowę filtra z przodu urządzenia.

2. Wyjmij stary filtr i włóż do obudowy nowy filtr. 

3. Włóż obudowę filtra z powrotem do urządzenia.

Używanie wkładów chłodzących

W zestawie  znajdują  się  dwa wkłady chłodzące.  Aby osiągnąć  lepszy efekt  chłodzenia,  należy

schłodzić  wkłady  przed  użyciem  i  umieść  jeden  z  nich  w  zbiorniku  z  wodą  pod  funkcją

"chłodzenie".  Można  również  używać  obu  wkładów chłodzących  jednocześnie  lub  nie  używać

żadnych wkładów.

1. Odkręć wkłady i napełnij je wodą do zaznaczonego poziomu.

2. Po napełnieniu ponownie mocno je przykręć. 

3. Następnie włóż wkłady do zamrażarki, aż wkłady zamarzną.

4. Umieść jeden z  zamrożonych wkładów w zbiorniku z  wodą.  Podczas  wkładania  należy

upewnić się, że woda w zbiorniku nie przekracza maksymalnego poziomu napełnienia.
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Użytkowanie

Włączanie i wyłączanie

• Naciśnij przycisk On/Off (Wł./Wył.), aby włączyć urządzenie.

• Naciśnij ponownie przycisk On/Off, aby wyłączyć urządzenie.

Tryb pracy

Naciśnij przycisk trybu, aby wybrać żądany tryb pracy. Dioda LED na wyświetlaczu świeci się w

zależności  od  ustawionego  trybu.  Po  każdym  naciśnięciu  przycisku  trybu  pracy  następuje

przełączenie na następny tryb pracy.

Tryb normalny (Normal)

Wentylator pracuje na ustawionym poziomie prędkości obrotowej.

Naturalna bryza (Natural)

Prędkość wentylatora zmienia się i symuluje naturę przy słabym, średnim i silnym wietrze.

Tryb uśpienia (Sleep)

Prędkość wentylatora zmienia się i symuluje naturę przy słabym wietrze, aby zapewnić komfortowy

sen.

Ustawianie prędkości

Urządzenie posiada trzy poziomy prędkości. Dioda LED na wyświetlaczu świeci się w zależności

od ustawionej prędkości.

• Naciśnij przycisk prędkości jeden raz, aby ustawić niską prędkość (L).

• Naciśnij dwukrotnie przycisk prędkości, aby ustawić średnią prędkość (M).

• Naciśnij przycisk prędkości trzy razy, aby ustawić wysoką prędkość (H).

Funkcja chłodzenia

Naciśnij  przycisk  chłodzenia,  aby  włączyć  funkcję  chłodzenia.  Ponowne  naciśnięcie  przycisku

powoduje wyłączenie funkcji chłodzenia.

WSKAZÓWKA

Im zimniejsza woda, tym większy efekt chłodzenia. Aby dodatkowo schłodzić wodę,

włóż  do  zbiornika  na  wodę  dwa  dołączone  wkłady  chłodzące,  które  wcześniej

zamroziłeś w zamrażarce.
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Funkcja oscylacji

• Podczas pracy urządzenia należy nacisnąć przycisk oscylacji, aby szczeliny wentylacyjne

poruszały się od lewej do prawej strony i z powrotem. Na wyświetlaczu pojawi się symbol

oscylacji. Jeśli oscylacja jest aktywna, dioda LED świeci na niebiesko.

• Aby wyłączyć oscylacje, należy ponownie nacisnąć przycisk oscylacji.

Timer wyłączający

Gdy urządzenie jest  używane, można ustawić timer,  aby automatycznie wyłączał urządzenie po

określonym czasie.  Naciśnij  kilkakrotnie  przycisk  timera,  aby dostosować  ustawienie  timera  w

odstępach 30-minutowych (maksymalnie do 7 godzin i 30 minut). Po upłynięciu czasu urządzenie

wyłącza się.

Pielęgnacja i czyszczenie

• Przed pracami konserwacyjnymi i czyszczeniem należy odłączyć wtyczkę sieciową.

• Obudowę chłodnicy  powietrza  należy  czyścić  co  najmniej  raz  w miesiącu  lub  gdy jest

mocno zabrudzona.

• Upewnij się, że do elektrycznego panelu sterowania nie dostały się żadne ciecze.

• Wymieniaj wodę w zbiorniku co 3 dni i regularnie czyść zbiornik.

• Gdy urządzenie nie jest używane, należy je przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.

• Nigdy nie należy samodzielnie naprawiać chłodnicy powietrza. Należy zawsze kontaktować

się z autoryzowanym serwisem posprzedażowym.

UWAGA!

Mikroorganizmy, które mogą być obecne w wodzie lub w środowisku, w

którym urządzenie jest używane lub przechowywane, mogą rozwijać się

w zbiorniku wody i być wydmuchiwane do powietrza, powodując bardzo

poważne zagrożenia dla zdrowia.  Dlatego co 3 dni  należy wymieniać

wodę w zbiorniku, dokładnie go czyszcząc.

Dane techniczne

• Zasilanie: 230 V AC, 50 Hz

• Pobór mocy: 80 W

• Stopień ochrony: 2

• Zbiornik na wodę: 4 litry
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• Pilot zdalnego sterowania: 1 x ogniwo guzikowe typu CR2025

• Maksymalna prędkość powietrza: 4,17

• Maksymalne natężenie przepływu powietrza: 3,58 m³/min

• Poziom mocy akustycznej: 62 dB

• Wymiary: 73 x 33,5 x 23,5 cm

• Waga: 4,2 kg

Schemat obwodu
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