PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1. Rozpakuj urządzenie i sprawdź, czy nie jest uszkodzone.
2. Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Stosuj się do informacji w niej
zawartych. Zachowaj instrukcję i upewnij się, że każdy użytkownik wie
o jej istnieniu.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8. roku życia oraz osoby
o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych albo
nieposiadające wystarczającej wiedzy, lub doświadczenia, jeśli rozumieją
ryzyko wiążące się z jego użytkowaniem i używają go pod nadzorem.
Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja
urządzenia przez dzieci powyżej 8. roku życia musi odbywać się pod
nadzorem osoby dorosłej.
• Przechowuj urządzenie i kabel poza zasięgiem dzieci poniżej 8. roku 		
życia.
• Nie używaj urządzenia podczas kąpieli.
• Nie stawiaj urządzenia w miejscach, w których może się przewrócić i spaść
na ziemię lub wpaść do wody.
• Produkt jest zgodny z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 		
Rady 2014/30/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw
członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej
oraz dyrektywą 2011/65/EU w sprawie ograniczenia stosowania
niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym.
• Jeśli produkt jest używany z zasilaczem, upewnij się, że jest on
kompatybilny ze specyfikacją techniczną.
• Podczas używania przedłużacza, upewnij się, że jest on położony tak,
żeby nikt się o niego nie przewrócił.
• Nie odłączaj urządzenia od prądu mokrymi rękoma.
• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego
• Nie używaj urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach (łazienka) i na
tłustych powierzchniach w kuchni. Wilgoć, kurz lub tłuste zabrudzenia
mogą uszkodzić mechanizm.
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Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych płynach.
Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym
w tej instrukcji obsługi.
• Aby zapewnić odpowiedni przepływ powietrza, pomiędzy urządzeniem
a powierzchniami pionowymi pozostaw wystarczająco dużo miejsca.
• Nie stawiaj urządzenia w pobliżu ruchomych obiektów, takich jak zasłony
czy kwiaty. Mogą one zakryć kratkę ochronną.
• Przedłużony okres wystawienia na stały przepływ zimnego powietrza nie
jest zalecany, zwłaszcza w przypadku osób starszych i dzieci.
• Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
• Urządzenie nie jest zabawką i powinno być przechowywane poza
zasięgiem dzieci.
• Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci i zwierząt, nawet jeśli nie
jest włączone lub używane.
• Podczas działania urządzenia skrzydła wiatraka poruszają się z dużą
prędkością. Nigdy nie ściągaj obudowy urządzenia podczas jego działania.
Nie wkładaj w urządzenie małych przedmiotów.
• Przed otworzeniem urządzenia wyłącz je i poczekaj, aż wiatrak się
zatrzyma.
• Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Komercyjne lub
nieodpowiednie użytkowanie, jak i niestosowanie się do instrukcji obsługi
może unieważnić gwarancję.
• Nie podejmuj prób naprawy urządzenia. Naprawy powinny być
przeprowadzane przez wykwalifikowany personel.
• Nie stawiaj urządzenia na powierzchniach, takich jak na przykład drewno,
które mogą zostać uszkodzone przez wodę.

CHARAKTERYSTYKA
ZASILANIE:
Zasilacz.
Moc wejściowa: 100 – 240 V, 50/60 Hz.
Moc wyjściowa: 12 V, 500 mA.
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KOMPONENTY URZĄDZENIA
1. Obudowa
2. Wskaźnik poziomu wody
3. Gniazdko na zasilacz
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4. Przycisk zasilania
5. Filtr wody
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6. Wiatrak
7. Zbiornik na wodę
8. Przełącznik intensywności
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9. Zasilacz do prądu

ZASILANIE
Zasilany zasilaczem
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Zasilacz:
Moc wejściowa:
100 – 240 V, 50/60 Hz.
Moc wyjściowa:
12 V, 500 mA.
1. Podłącz zasilacz do gniazda (3) znajdującego
się z tyłu urządzenia.
2. Podłącz zasilacz do prądu.
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UŻYTKOWANIE
1. Postaw urządzenie na płaskiej, stabilnej
powierzchni.
2. Zdejmij obudowę (1).
3. Wyjmij zbiornik na wodę (7). Odkręć nakrętkę. Napełnij zbiornik zimną
wodą i zakręć nakrętkę.
Dla lepszego efektu schłodź wodę w lodówce lub zamrażarce, a następnie
napełnij nią zbiornik, ale nie doprowadzaj do zamrożenia wody. Jeśli woda
zamarznie, nie będziesz w stanie napełnić zbiornika.
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WAŻNE: Nie wkładaj zbiornika na wodę do zamrażarki (zbiornik może pęknąć
i popsuć się).
4. Włóż zbiornik na miejsce i upewnij się, że jest dobrze ustawiony. Woda
będzie filtrowana do dolnej szufladki oraz wchłaniana przez filtr wody.
UWAGA: Aby uniknąć wycieku, nie przechylaj urządzenia.
5. Zamknij obudowę.
6. Wskaźnik poziomu wody (2) pokazuje, ile wody pozostało w zbiorniku.
7. Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk zasilania (4). Po uruchomieniu
zaświeci się czerwona lampka. Ustaw intensywność (8) na niską lub
wysoką, w zależności od potrzeby.
8. Kiedy zbiornik jest pusty, napełnij go ponownie. Przed napełnieniem,
wyłącz urządzenie. Czerwona lampka kontrolna przestanie się świecić
po wyłączeniu urządzenia.
UWAGA: Nie używaj urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach (łazienka)
i na tłustych powierzchniach w kuchni. Wilgoć, kurz lub tłuste zabrudzenia
mogą uszkodzić mechanizm.

WAŻNE:
Jeśli nie planujesz używać Fast Cooler Pro HP przez dłuższy czas, wyjmij filtr
i pozostaw do wyschnięcia. Nie zostawiaj mokrego filtra w urządzeniu, które
nie będzie używane. Może to spowodować pojawienie się pleśni.
Przed ponownym włożeniem filtra do urządzenia, upewnij się, że jest on suchy.
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CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Filtr w urządzeniu jest odpowiednio zamontowany. Jeśli zajdzie potrzeba
wymiany filtra, upewnij się, że po włożeniu znajduje się w odpowiedniej
pozycji. Aby wymienić filtr, zdejmij osłonę z przodu urządzenia. Załóż osłonę
na miejsce po zakończeniu wymiany filtra. Dla najlepszych rezultatów, przy
stałym użytkowaniu urządzenia, zalecamy wymianę filtra co 4 tygodnie.
• Jeśli to konieczne, przetrzyj zewnętrzną obudowę miękką ścierką.
• Nie używaj szorstkich gąbek lub żrących środków czyszczących.
• Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych płynach.

UTYLIZACJA MATERIAŁÓW
Ten znak oznacza, że zanim zdecydujesz się na utylizację produktu,
powinieneś się zapoznać z obowiązującymi lokalnymi przepisami
dotyczącymi recyklingu produktów tego typu. Nie wyrzucaj produktu
z normalnymi odpadami komunalnymi. Zutylizuj produkt zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Produkty elektryczne i elektroniczne zawierają
niebezpieczne substancje, które mogą mieć szkodliwy wpływ na środowisko
i życie ludzkie, dlatego powinny być odpowiednio utylizowane.
To urządzenie posiada podwójną izolację. Oznacza to, że uziemienie
nie jest konieczne. Zawsze sprawdzaj, czy napięcie sieciowe odpowiada
temu na tabliczce znamionowej urządzenia.

www.tvokazje.pl
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