


 

 

 

Pozor: 

 

Na Vašem výrobku je uveden tento 

symbol. Říká, že se elektrické a 

elektronické přístroje nemají 

likvidovat s domácím odpadem, 

nýbrž se mají vracet zvlášť do 

specializované sběrny. 

A. Informace k likvidaci pro soukromé uživatele 

1. V Evropské unii 

Pozor: Tento přístroj nelikvidujte s normálním domácím odpadem! 

Podle nové směrnice EU, která stanovuje správný způsob zpětného 

odběru použitých elektrických a elektronických přístrojů, nakládání s nimi 

a jejich recyklace, se musí staré elektrické a elektronické přístroje 

likvidovat zvlášť. 

Po zavedení směrnice v členských zemích EU mohou nyní soukromé 

domácnosti odevzdávat svoje použité elektrické a elektronické přístroje 

bezplatně ve stanovených sběrnách*. 

V některých zemích* můžete staré přístroje případně odevzdat bezplatně 

i u Vašeho specializovaného prodejce, pokud si koupíte srovnatelný nový 

přístroj. 

*) Další podrobnosti obdržíte od Vašeho obecního úřadu. 

Jestliže Vaše použité elektrické a elektronické přístroje obsahují baterie 

nebo akumulátory, měli byste je nejprve vyjmout a zlikvidovat zvlášť podle 

místního platného nařízení. 

Řádnou likvidací přispějete ke správnému sběru starých přístrojů, 

nakládání s nimi a jejich používání. Odbornou likvidací tak zabráníte 

možným škodlivým dopadům na životní prostředí a zdraví. 

2. V ostatních zemích mimo EU 

Informujte se prosím na Vašem obecním úřadě na správný postup při 

likvidaci tohoto přístroje. 

B. Informace k likvidaci pro průmyslové uživatele 

1. V Evropské unii 

Jestliže jste tento výrobek používali pro živnostenské účely a nyní ho 

chcete zlikvidovat: 

Obraťte se prosím na Vašeho specializovaného prodejce, který Vás může 

informovat o vracení výrobku. Možná budete muset za odběr a recyklaci 

zaplatit. Malé výrobky (a malá množství) možná ne.  

2. V ostatních zemích mimo EU 

Na správný postup likvidace tohoto přístroje se informujte na Vašem 

obecním úřadě. 
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Část 1 - Bezpečnostní pravidla 

1. Přístroj nesmí opravovat nebo upravovat osoby, které nemají potřebnou specializaci nebo autorizaci. 

2. Přístroj se nesmí obsluhovat vlhkýma rukama, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 

3. Pokud nese síťová napájecí šňůra známky opotřebení nebo poškození, a pokud je poškozena její vidlice, 

používání přístroje se musí ihned ukončit a šňůru musí opravit profesionální servis nebo kvalifikovaný 

specialista. 

4. Před čištěním, údržbou nebo přemisťováním přístroje je třeba jej vypnout. 

5. Jestliže nebudete přístroj delší dobu používat, vytáhněte přívodní šňůru ze zásuvky. 

6. Aby se předešlo možnému úrazu nebo poškození přístroje, nevsouvejte do otvorů vstupu a výstupu 

vzduchu žádné cizí předměty, protože uvnitř se nachází rotor ventilátoru, který běží vysokou rychlostí. 

7. Přístroj se nesmí používat v prostředí s hořlavými nebo výbušnými plyny; přístroj nesmí být vystaven delší 

dobu vlivu přímého slunečního svitu. 

8. Přístroj neumísťujte na místa s náklonem nebo s jinými nerovnostmi, aby se předešlo možnému pádu 

a poškození přístroje nebo jeho vnitřních částí. 

9. Přístroj není určen pro používání venku; používejte jej jen ve vnitřním prostředí. 

10. Hladina vody v zásobníku nesmí nikdy překročit značku “MAX” pro maximální úroveň a rovněž nesmí být 

pod značkou “MIN” pro minimální úroveň. 

11. Po naplnění zásobníku vodou přístroj při posouvání nenaklánějte a nevystavujte nárazům. Přístroj 

posouvejte ze strany na stranu velmi pomalu tak, aby voda nepřetekla ven. 

12. Při provozu zabraňte převrhnutí přístroje, protože by to mohlo vést k poruše nebo nehodě. Jestliže je 

v přístroji voda a dojde k jeho náhodnému převrhnutí, vytáhněte ihned síťovou napájecí šňůru ze zásuvky 

a nechte přístroj opravit. 

13. Na přístroj nepokládejte žádné předměty a přístroj rovněž ničím nezakrývejte. 

14. Na čištění přístroje používejte navlhčený hadřík (případně s malým množstvím čistícího prostředku); na 

čištění nikdy nepoužívejte agresívní čistící prostředky nebo ředidla. Přístroj nikdy neoplachujte vodou. 

15. Dbejte na to, aby otvory vstupu a výstupu vzduchu nebyly blízko stěn, závěsů nebo jiných předmětů, které 

by mohly bránit volnému proudění vzduchu. 

16. Je-li přístroj v chodu, chraňte jej před nárazy nebo prudkými pohyby, protože by to mohlo vést 

k automatickému vypnutí; dojde-li k tomuto stavu, přístroj prostě restartujte. 

17. Přístroj je určen pro rozsah teplot 5 °C ~ 43 °C. V letním období se může voda v zásobníku snadno zkazit 

a zapáchat; dbejte proto na pravidelnou výměnu vody; je-li při zvlhčování vzduchu v zimním období vnitřní 

teplota pod nulou, používejte pro zvlhčování teplou vodu. 

18. Přístroj neumísťujte přímo pod elektrickou zásuvku. 

19. Přístroj neumísťujte do blízkosti vany, rozprašovače nebo bazénu. 

20. Opravy přístroje může provádět jen autorizované servisní středisko. 
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Část 2 - Princip činnosti 
1. Princip zvlhčování vzduchu 

Přístroj provádí pomocí čerpadla vlhčení voštinového filtru. Motorem poháněné lopatkové kolo ventilátoru 

následně vyfoukává navlhčený vzduch ven. Takto vzniklá vlhkost pohlcuje ve vzduchu teplo a tím se dosahuje 

efektu snížení teploty až o 3°C. 

 

 

Část 3 - Představení jednotlivých funkcí 
1. Zvýšení vlhkosti 

Přístroj provádí zvlhčování vzduchu a umožní tím rychlé zvýšení vlhkosti vzduchu, čímž zabraňuje vysychání 

pokožky. 

 

2. Čištění vzduchu 

Přístroj provádí čištění nasávaného vzduchu pomocí prachové síťky a pomocí voštinového filtru. Tak ze 

vzduchu odstraňuje nečistoty a fouká ven čistý vzduch. 

 

3. Výkonné čerpadlo 

Použitím výkonného vodního čerpadla se voda využívá mnohem účinněji a tím se dosahuje rovnoměrnějšího 

zvlhčování vzduchu. 

 

4. Úspora energie, vysoká účinnost a ochrana životního prostředí 

V přístroji se používá schránka na led pokročilé technologie. Schránka má mnohem vyšší schopnost 

uchovávat chlad a uvolňovat jej postupně během mnohem delšího cyklu. Příkon přístroje představuje jen asi 

1/20 příkonu běžné klimatizační jednotky. Přístroj představuje zařízení, které přispívá k ochraně životního 

prostředí. 

 

5. Foukání vzduchu v úhlu 90° 

Foukání vzduchu lze nastavit v úhlu 90° a ve třech rychlostech (nízká, střední, vysoká). 
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Část 4 - Popis jednotlivých součástí 

 

 

Část 5 - Instalace a používání 
1. Rozbalte balení a mobilní ochlazovač vzduchu vytáhněte ven a postavte na zem. 

2. Zkontrolujte, zda nechybí některá součást. 

3. Naplňte vodou: vytáhněte zásobník vody asi z 1/3 ven z přístroje a zásobník naplňte vodou. Chcete-li 

zásobník vytáhnout ven, vytáhněte jej až po 2 minutách po vypnutí přístroje. 

Pozor: 

 Při plnění vodou dbejte na ukazatel hladiny vody. 

 Hladina vody nesmí být výše než je značka “MAX”. Při zvlhčování vzduchu nesmí být hladina vody níže 

než je značka “MIN”. 

 Chcete-li zvýšit efekt chlazení, můžete vložit do zásobníku vody led nebo zmrazenou schránku s ledem 

(obrázek je pouze ilustrační). 

4. Zkontrolujte, zda napájecí šňůra odpovídá parametrům dle typového štítku. 

5. Připojte síťovou napájecí šňůru do zásuvky a potom stiskněte tlačítko zapnutí. 

Pozor: Síťovou šňůru nepřipojujte, pokud máte vlhké ruce. 

Při přemisťování přístroje vytáhněte síťovou šňůru ze zásuvky. 

Při připojování síťové šňůry do zásuvky dbejte na to, aby byla vidlice řádně zasunuta. 
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Část 6 - Ovládací panel 
Ovládací panel přístroje CM-571: 

 

 

1. Spínač rychlosti ventilátoru: Klimatizaci zapněte a rychlost zvolte pomocí tlačítek Low (nízká), Medium 

(střední) a High (vysoká). 

2. Spínač Humidify (zvlhčování): Stiskem tlačítka zapnete funkci zvlhčování vzduchu. Dalším stiskem tlačítka 

funkci zvlhčování vypnete. 

3. Spínač OSC: Stiskem tlačítka zapnete funkci natáčení lamel výstupu vzduchu. Dalším stiskem tlačítka 

funkci natáčení lamel vypnete. 

4. Spínač On/Off: Po připojení síťové šňůry do zásuvky je přístroj v pohotovostním režimu. Přístroj se zapne 

stiskem tlačítka libovolné rychlosti ventilátoru. Stiskem tlačítka On/Off klimatizaci vypnete. 

 

Schránka na led 

Zmrazená schránka s ledem odebírá teplo z vody v zásobníku a tím se teplota vody snižuje. Ochlazovač tak 

bude foukat ven chladnější vzduch. 

Způsob použití: 

1. Schránku na led naplňte vodou a dejte do mrazničky, až zcela zamrzne. 

2. Zmrazenou schránku na led vložte do zásobníku vody. 
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Část 7 - Údržba a čištění 

 

1. Čištění voštinového filtru 

Vytáhněte síťovou šňůru ze zásuvky, sklopte rám voštinového filtru a filtr vytáhněte z držáku ven. Pomocí 

měkkého kartáče a jemného čistícího prostředku filtr očistěte, opláchněte čistou vodou, nechte uschnout 

a potom vložte zpět do přístroje (viz vyobrazení nahoře). 

2. Čištění zásobníku vody 

Vytáhněte síťovou šňůru ze zásuvky, vytáhněte rám voštinového filtru ven a potom vytáhněte zásobník vody. 

Pomocí hadříku navlhčeném v jemném čistícím prostředku otřete okénko hladiny vody, zásobník očistěte 

čistou vodou a zasuňte zpět do přístroje. 

3. Čištění krytů 

Kryty přístroje čistěte pomocí měkkého hadříku a jemného čistícího prostředku. 

Poznámka: 

 Protože se v přístroji vyskytuje vysoké napětí, vytáhněte vždy před čištěním síťovou šňůru ze 

zásuvky. 

 Ovládací panel přístroje chraňte před stykem s vodou. 

 

Část 8 - Odstraňování poruch 
Porucha Možná příčina Řešení 

Přístroj neběží 1. Síťová šňůra je odpojena. 

2. Držák voštinového filtru není správně 

zasunut. 

3. Nebylo stisknuto tlačítko zapnutí. 

1. Síťovou šňůru připojte. 

2. Voštinový filtr řádně nainstalujte. 

3. Stiskněte tlačítko zapnutí. 

Nedochází k čištění 

vzduchu 

1. Voštinový filtr je zanesen. 

2. Vstup vzduchu je zablokován. 

1. Voštinový filtr vytáhněte a vyčistěte. 

2. Odstraňte blokování vzduchu. 

Zásobník vody nejde 

vytáhnout 

Uvolnil se držák čerpadla a brání 

vytažení zásobníku. 

Vraťte držák čerpadla do správné 

polohy. 
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Část 9 - Technické údaje 
 

Model CM-571 

Jmenovité napětí 220–240 V / 50 Hz 

Příkon (při zvlhčování) 40 / 45 / 50 W 

Průtok vzduchu 280 / 290 / 300 m
3
/h 

Hladina hluku 46 / 48 / 50dB 

Hmotnost netto 6,1 kg 

Nádrž na vodu 6 l 

Rozměry jednotky (Š x V x H) 300 x 704 x 302 mm 

 

Design a technické údaje jsou aktuální k dubnu 2016, ale mohou se bez předcházejícího upozornění 

změnit. 

 

 

 

 

Výrobce, zástupce 
• Výrobce: SINCLAIR CORPORATION Ltd., 1-4 Argyll St., London, UK 

• Zástupce: SINCLAIR Global Group s.r.o., Purkyňova 45, Brno 612 00, ČR 

• Zařízení bylo vyrobeno v Číně (Made in China) 

 

 

Kontakt na servisní podporu 
• V případě závady, problémů s kvalitou nebo jiných, odpojte zařízení z napájení a kontaktujte prosím    

      místního prodejce nebo autorizované servisní středisko. 

• Kontaktní telefon pro ČR: 800 100 285 každý pracovní den v době od 8:00 - 16:30 hodin 

• Informace o produktech najdete na: www.coolexpert-world.com 

• Napište nám: info@coolexpert-world.com 

• Tísňové volání - telefonní číslo: 112 
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