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Návod na použitie 

OCHLADZOVAČ VZDUCHU 

R-878 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. 
Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod 
uschovajte pre prípad ďalšej potreby. 
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE 

• Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so 
zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s 
nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli 
poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú 
prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom 
nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. 
Spotrebič a jeho sieťový kábel udržujte mimo dosahu detí mladších ako 8 
rokov. 

• Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. 
Upozornenie: 

• Ako zdroj energie pre toto zariadenie môže byť použitá iba 220-240 V 
elektrická zásuvka. 

• Po naplnení zásobníka vodou je zakázané prístroj nakláňať. Manipulácia s 
prístrojom musím byť vykonávaná opatrne a pomaly, aby sa zabránilo vyliatiu 
vody zo zásobníka. 

• Neklaďte žiadne nádoby naplnené tekutinou nad alebo vedľa prístroja. Mohli 
by spadnúť, prevrátiť sa a voda natiecť do prístroja. 

• Prístroj nesmie byť vystavený nadmernej vlhkosti (napr. kvapkajúcej alebo 
striekajúcej vode). Prístroj nezakrývajte. 

• Prístroj nesmie byť za prevádzky vystavený extrémne nízkym či vysokým 
teplotám. 

• Je nevyhnutné pravidelne meniť vodu v zásobníku, najmä v letných 
mesiacoch. 

• V prípade použitia prístroja pre zvlhčovanie vzduchu v zimných mesiacoch 
(teplota v miestnosti pod 0 ° C), je odporúčané zásobník na vodu naplniť 
teplou vodou. Po vypnutí spotrebiča sa odporúča zásobník vyprázdniť a 
vysušiť. 

• V prípade uskladnenia prístroja sa najprv uistite, že v zásobníku nie je žiadna 
zostávajúca voda. Prístroj nechajte chvíľu v prevádzke v režime ventilácie pre 
odstránenie zvyškov vody v prístroji. Odpojte ho z elektrickej siete. 
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• Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel a 
nedotýkajte sa týchto častí mokrými rukami - vzniká nebezpečenstvo 
poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky. 

• Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom/vidlicou sieťového kábla je 
zakázaný používať. Ak je sieťový kábel poškodený, výmenu zverte 
odbornému servisu. 

• Zásobník na vodu naplňte vždy, keď sa hladina vody blíži ryske minima. 
• Tento prístroj je určený pre použitie v domácnosti. 

 
POPIS OVLÁDACIEHO PANELU 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Tlačidlo pre zapnutie/vypnutie Ionizácie 
2. Tlačidlo pre zapnutie/vypnutie režimu CHLADENIE 
3. Tlačidlo pre zapnutie oscilácie vertikálnych lamiel 
4. Tlačidlo pre nastavenie časovača 
5. Tlačidlo pre zapnutie/vypnutie režimu VYKUROVANIE a nastavenie vykurovacieho 
výkonu (1000/2000 W) 
6. Tlačidlo pre nastavenie rýchlosti ventilátora 
7. Tlačidlo ON/OFF 

1 2 3 4 5 6 7 
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Poznámka: Jednotlivé nastavenia vyššie uvedených tlačidiel sú zobrazené na 
displeji pomocou IKON. 
 
POPIS  PRÍSTROJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Ovládací panel 
2. Horizontálne lamely - výstup vzduchu 
3. Ukazovateľ hladiny vody v zásobníku 
4. Pojazdné kolieska 
5. Hlavné tlačidlo ON/OFF 
6. Napájací kábel 
7. Prachový a vodný flitr 
8. Zásobník na vodu 
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PRED POUŽITÍM SPOTREBIČA JE NEVYHNUTNÉ PREPNÚŤ PREPÍNAČ VIZ. 
OBRÁZOK VYŠŠIE NA POŽADOVANÝ REŽIM - CHLADENIE/VYKUROVANIE. 
 
ZOSTAVENIE A POUŽITIE PRÍSTROJA 

• Vyberte prístroj z prepravného boxu a odstráňte 
obalové materiály. 

• Súčasťou balenia je návod na použitie, pojazdové kolieska 
a 2 ks chladiacich boxov (tieto boxy môžu byť dodávané od výrobcu 
nenaplnené - v tom prípade je pred ich použitím naplňte 
vodou po rysku MAX.) 

• Vložte pojazdné kolieska do príslušných otvorov, do spodnej časti prístroja. 
• Uvoľnite závlačky pre zabezpečenie zásobníka na vodu a vložte do zásobníka 

chladiace boxy (ktoré už boli ponechané po dobu 4 hodín v mraziacom boxe), 
ktorý následne naplňte čistou vodou po značku "max.". 

• Zasuňte zásobník späť do prístroja a zabezpečte ho závlačkami. 
• Prístroj nastavte podľa vašich požiadaviek (nastavenie vykonáte podľa 

kapitoly "Popis funkcií prístroja"). 
Poznámka: Uistite sa, že horizontálne lamely sú v otvorenej pozícii pred zapnutím 
spotrebiča. 
 
 
 

Prepínač medzi režimami chladenia 
a kúrenia - umiestnený na boku 

 

chladenie 

kurenie 
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POPIS FUNKCIÍ PRÍSTROJA 
• Prístroj zapojte do elektrickej siete. A stlačte hlavné tlačidlo ON/OFF do 

pozície ON na zadnej strane spotrebiča. Prístroj vydá krátky zvukový signál a 
uvedie sa do režimu STAND BY, na displeji sa zobrazí aktuálna teplota v 
miestnosti. 

• Prístroj je možné ovládať diaľkovým ovládaním, či pomocou displeja na 
prístroji. 

 
TLAČIDLO ON/OFF - ZAPNUTIE A VYPNUTIE PRÍSTROJA 

• Základné nastavenie je na strednej rýchlosť, následne sa prepne na pomalú 
rýchlosť. 

• Prístroj sa po vypnutí prepne do pohotovostného režimu. 
 
TLAČIDLO SPEED - NASTAVENIE RÝCHLOSTI VENTILÁTORA 

• Nízka, stredná a vysoká. Opakovaným stlačením tlačidla sa prepína medzi 
jednotlivými rýchlosťami. Aktuálna rýchlosť bude zobrazená na displeji. 

 
TLAČIDLO WIND/HEAT - NASTAVENIE REŽIMU 

• Toto tlačidlo slúži na nastavenie 2 režimov: 
• 1) pri prevádzke spotrebiča v režime CHLADENIA možno týmto tlačidlom 

nastaviť typ ventilácie:  a) normálne 
b) typ spánok - je určený pre prevádzku spotrebiča 
počas doby odpočinku. 
c) prírodný 

Poznámka: pri všetkých týchto typov ventilácie je možné nastaviť rýchlosť ventilácie 
pomocou tlačidla SPEED, pozri vyššie. 

• 2) V prípade režime VYKUROVANIE toto tlačidlo slúži na zapnutie/vypnutie 
tejto funkcie. 

 
TLAČIDLO TIMER - NASTAVENIE ČASOVAČA 

• Opakovaným stlačením tohto tlačidla možno nastaviť oddialené vypnutie 
prístroja v rozmedzí 1, 2, 3 až 12 hodín. 
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• Pre vypnutie časovača podržte toto tlačidlo tak dlho, až sa na displeji objaví 
"00". 

 
TLAČIDLO SWING - REŽIM OSCILÁCIE VERTIKÁLNYCH LAMIEL 

• Toto tlačidlo slúži na zapnutie alebo vypnutie oscilácie, (ikona na displeji bude 
v prevádzke). Nastavenie horizontálnych lamiel možno previesť len 
manuálne. 

 
TLAČIDLO COOL - REŽIM CHLADENIA VZDUCHU 

• Stlačením tlačidla sa uvedie do prevádzky vodné čerpadlo a proces 
chladenia, opätovným stlačením sa čerpadlo aj proces chladenia vypne 
(ikona na displeji bude v prevádzke). 

Upozornenie: Pred spustením tejto funkcie sa uistite, že v zásobníku sú vložené 
chladiace boxy a voda dosahuje nad rysku "MIN". 
Poznámka: Vodu v zásobníku odporúčame meniť 1x týždenne. 
 
TLAČIDLO ION - FUNKCIE ČISTENIE VZDUCHU 

• Toto tlačidlo slúži na zapnutie/vypnutie tejto funkcie. Ionizér odstraňuje zo 
vzduchu prach, peľ, plesne atď. Ionizér Vytvára veľké množstvo záporných 
iónov a tým urýchľuje zhlukovanie a sedimentáciu prašných častíc z ovzdušia. 
Túto funkciu môžete zapnúť v oboch režimoch (KÚRENIE/CHLADENIE). 

 
DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE 

• Tlačidlá na diaľkovom ovládaní sú totožné s tlačidlami na paneli prístroja. 
 
USKLADNENIE PRÍSTROJA 

• V prípade uskladnenia prístroja sa najprv uistite, že v zásobníku nie je žiadna 
zostávajúca voda. Prístroj nechajte chvíľu v prevádzke v režime ventilácie pre 
odstránenie zvyškov vody v prístroji. Odpojte ho z elektrickej siete. 

• Vložte prístroj späť do prepravného boxu. 
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ÚDRŽBA PRÍSTROJA 
• V prístroji sa počas prevádzky vytvára usadeniny a prach, 

ktoré je nevyhnutné pravidelne čistiť na zabezpečenie optimálneho 
výkonu prístroja. 

• Pre vybratie zadnej mriežky najprv odstráňte zaisťovaciu skrutku. 
• Následne vyberte prachový a vodný filter. 
• Filtre opatrne vyčistite pomocou vysávača. 
• Zásobník na vodu čistite pravidelne (aspoň 1x týždenne). 
• Vodu zo zásobníka vypustite pomocou vytlačením 

gumené zátky umiestnené na dne zásobníka, smerom nahor. 
• Následne zásobník vytrite dosucha. 
• Povrch prístroja utrite vlhkou handričkou. 
• Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. 

Upozornenie: Prístroj vypojte z el. siete pred akoukoľvek 
                  údržbou/manipuláciou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prachový filter 

Vodný filtr 
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TABUĽKA RIEŠENIE PROBLÉMOV A ICH PRÍČINY 
Problém Možná príčina Riešenie 

Prístroj nefunguje. 

1. Spotrebič nie je zapojený v el. sieti. 
2. Nie je zapnuté tlačidlo ON/OFF na 
zadnej strane spotrebiča. 
3. Spotrebič nebol zapnutý pomocou 
ovládacieho panela. 

1. Zapojte spotrebič do el. 
siete. 
2. Zapnite spotrebič 
pomocou tlačidla ON/OFF 
na zadnej strane 
spotrebiča. 
3. Zapnite spotrebič 
pomocou ovládacieho 
panela. 

Vzduch vychádzajúci zo 
spotrebiča nie je 
dostatočne chladný. 

1. Prachový filter je zanesený. 
2. Hladina vody v zásobníku je pod 
ryskou "MIN". 

1. Vyčistite prachový filter. 
2. Spotrebič vypnite a 
naplňte zásobník vodou. 

Spotrebič po vypnutí 
tlačidlom ON/OFF v 
režime KÚRENIE ešte 
pracuje. 

V tomto režime ventilátor spotrebiča 
pracuje 30 sekúnd po vypnutí 
spotrebiča, z dôvodov jeho 
ochladenie a predídeniu prehriatiu. 

Ventilátor spotrebiča sa 
vypne po uplynutí 30 
sekúnd. 
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TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 
Menovitý rozsah napätia 220-240 V 
Menovitý kmitočet 50 Hz 
Menovitý príkon 80 W 
Maximálny príkon v režime kúrenia 2000 W 
Kapacita zásobníka na vodu 10 L 

 
Zmeny textu a technických údajov vyhradené. 
 
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM 
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu. 
 
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ 

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že 
použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného 
komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte 
tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách 
Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje 
výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. 
Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné 
zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na 
životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej 
likvidácie odpadov. 

 
Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň 
vzťahujú. 

 


