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ÚVOD 
 
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili toto zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte 
tento návod a pak si jej dobře uschovejte pro budoucí použití. 
 
Lidé si obvykle myslí, že vzduch v budovách je znečištěný pouze prachem. Ve vzduchu 
jsou však také bakterie, kouř, formaldehyd a částice z moderních dekoračních materiálů, 
které mohou způsobit bolesti hlavy, nevolnost nebo alergické reakce. Toto zařízení Vám 
pomůže zajistit čistější a příjemnější prostředí. 
 

DŮLEŽITÉ POKYNY 
 
1. Do dálkového ovladače je třeba vložit baterie, které nejsou součástí dodávky. Při ovlá-

dání je třeba nasměrovat ovladač přímo na přední část zařízení. 
2. Dosah dálkového ovladače je 5 metrů. 
3. Při chodu zařízení nesmí být blokován výfuk vzduchu. 
4. Zařízení používejte pouze uvnitř budov. 
5. Je-li zapotřebí přemístit zařízení poté, co byla jeho nádrž naplněna vodou, posuňte je 

opatrně do požadovaného místa a aktivujte brzdy pojezdových koleček. 
6. Pro zajištění bezpečnosti musí být zařízení připojeno k uzemněné elektrické zásuvce. 
7. Pro zajištění optimální funkce čistěte filtr po každých 20–30 dnech provozu. Vyjměte 

šroub vzadu na ochlazovači a pečlivě opláchněte filtr čistou vodou. 
8. Používáte-li zařízení pro chlazení, dbejte na to, aby v něm byla vždy voda. 
9.   V případě, že nebudete zařízení delší dobu používat, vypusťte vodu z nádržky.  
10. Chraňte zařízení před poškozením a nepoužívejte je k jiným účelům, než pro jaké je 

určeno. Zařízení nerozebírejte a nepokoušejte se je sami opravit. Pokud zařízení ne-
funguje správně, kontaktujte servisní středisko. 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

Model Jmenovité 
napětí Příkon Celkové 

rozměry 
Hmotnost 

(netto) 
Provozní 
plocha 

CM-1170 220–240 V ~ 
50–60 Hz 70 W 430×290×650 

mm 8,5 kg 45 m2 

 
Objem nádržky vody je 11 litrů. 
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PROVOZ 
 
Na ovládacím panelu zařízení jsou indikátory a pět tlačítek: 
1. Tlačítko TIME: Nastavení časovače 
2. Tlačítko MODE: Nastavení cyklického režimu ventilátoru 
3. Tlačítko SPEED: Rychlost ventilátoru 
4. Tlačítko WIND/COOL: Nastavení ventilace/ochlazování/směrování vzduchu 
5. Tlačítko ON/OFF: Zapnutí – vypnutí přístroje 
 
Tlačítka na dálkovém ovládání jsou zcela totožná s ovládáním na ovládacím panelu. 

 
 

 
 
 
 

 

 VENTILACE - OCHLAZOVÁNÍ - ZVLHČOVÁNÍ 
• Zařízení může pracovat ve třech režimech:  

1. VENTILACE – jako ventilátor 
- Stiskněte tlačítko „ON/OFF“, fouká nezvlhčený vzduch, nesvítí žádná indikace nebo 

svítí pouze indikátor „120°“. 
- Pokud má zařízení pracovat v režimu ventilátoru, není potřeba mít v nádržce vodu. 
 
2. OCHLAZOVÁNÍ – ZVLHČOVÁNÍ 
- Zvedněte horní kryt zařízení. 
- Nalijte vodu do malé přihrádky tak, aby byla hladina vody v nádržce mezi ryskami 

maximální (MAX) a dolní (LOW) úrovní – je to vidět přes okénko umístěné vpravo 
dole na přední části zařízení. 

- Zavřete kryt. 
- Stiskněte tlačítko „ON/OFF“, poté nastavte režim tlačítkem „WIND/COOL“ tak, aby 

svítila indikace „ICY BREEZE“ nebo „120°“+ „ICY BREEZE“.  
- Nyní bude foukat zvlhčený a ochlazený vzduch. 
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3. OCHLAZOVÁNÍ – ZVLHČOVÁNÍ se zvýšeným účinkem 
- Zvedněte horní kryt zařízení. 
- Nalijte vodu do malé přihrádky tak, aby byla hladina vody v nádržce mezi ryskami 

maximální (MAX) a dolní (LOW) úrovní – je to vidět přes okénko umístěné vpravo 
dole na přední části zařízení. 

- Dejte do velké přihrádky led. 
- Zavřete kryt. 
- Stiskněte tlačítko „ON/OFF“, poté nastavte režim tlačítkem „WIND/COOL“ tak, aby 

svítila indikace „ICY BREEZE“ nebo „120°“+ „ICY BREEZE“.  
- Voda z tajícího ledu zvýší efekt ochlazování. 
- UPOZORNĚNÍ: Při použití ledu k ochlazování kontrolujte pravidelně úroveň hladiny 

vody v nádržce, aby nedošlo k jejímu přetečení. Případnou přebytečnou vodu od-
pusťte výpustí s gumovou zátkou, která je umístěna ve spodní zadní části zařízení. 

 

 VENTILÁTOR  
• Stisknutím tlačítka „SPEED“ nastavte rychlost ventilátoru: 

• HI: Vysoká rychlost 
• MI: Střední rychlost 
• LO: Nízká rychlost 

• Stiskněte tlačítko „WIND/COOL“ tak, aby svítila indikace „120°“– proud vzduchu bude 
automaticky směrován střídavě vlevo a vpravo. 

• Pro nasměrování proudu vzduchu nahoru nebo dolů nastavte ručně přední lamely výfu-
ku vzduchu. 

 MODE 
• Stisknutím tlačítka „MODE“ tak, aby svítila indikace „NORMAL“ zeleně, dosáhneme ta-

kového režimu proudu vzduchu, že ventilátor běží cca 20 sec., poté se na 5 sec. zasta-
ví, a pak opět rozběhne. Tento režim běží v cyklu.  

•  V ostatních polohách tlačítka „MODE“ běží ventilátor nepřetržitě. 
 

 ČASOVAČ 
• Stisknutím tlačítka „TIME“ nastavte čas, po jehož uplynutí se má zařízení vypnout. Na-

stavení je indikováno těmito indikátory: 
0,5H: půlhodina 
1H: jedna hodina 
2H: dvě hodiny 
4H: čtyři hodiny 

• Čas se nastavuje v krocích po ½ hodině a to až do max. doby 7,5 hodiny. 
• Není-li tlačítko „TIME“ použito, bude zařízení pracovat, dokud nebude vypnuto tlačítkem 

„ON/OFF“. 
 
 
 


