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Használati útmutató 

LÉGHŰTŐ 
R-891 Cool Mate 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással 
részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. 
Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.  
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FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 
OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG 

• Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik 
meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik 
felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be 
nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata  nincs 
összhangban a jelen útmutató  feltételeivel.  

• A készülék hálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg 
arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön 
által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével. 

FIGYELMEZTETÉS 
• A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy 

lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező 
személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék 
biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az 
esetleges veszélyeknek. A termék felhasználó általi tisztítását, karbantartását 
nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket 
és a tápvezetéket tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol. 

• Gyermekeknek tilos játszani a termékkel. 
• Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál. 
• A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító 

által. 
• Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden 

esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból. 
• Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett 

a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozókábel károsodása 
esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a 
készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés 
veszélye áll fent. A jelen készülék bárminemű javítását, beállítását bízza a 
márkaszervíz munkatársaira. 

• A készüléket tilos a dugaljból a vezetéknél fogva kihúzni – ilyen esetben a 
tápkábel/dugalj károsodásának veszélye áll fent. 
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• Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. 
• A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték  
• A berendezést egyenes, stabil és száraz felületre állítsa úgy, hogy a levegő 

kiáramlását semmi ne akadályozza és tudjon szabadon áramolni. 
• A készülékre ne tegyen semmiféle tárgyat. A készülékbe ne dugjon semmit és 

üzemelése során ne nyúljon bele. 
• Ne takarja le a készüléket. Biztosítsa, hogy a levegő be- és kiáramlására 

szolgáló nyílások akadálymentesek legyenek. 
• A víztartályok feltöltéséhez csakis tiszta, hideg vizet használjon. 
• A víztartályok feltöltése előtt a készüléket kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból. 
• Miután feltöltötte a tartályokat vízzel, a készüléket ne döntse meg. 
• Üzemelés közben ne mozgassa a készüléket. A készülék bármilyen 

mozgatása előtt kapcsolja ki azt és húzza ki a hálózatból. 
• Ne távolítsa el a LED háttérvilágításának fedelét. 
• A készüléket ne tegye ki nagymértékű nedvességnek (pl. csepegő vagy 

fröcskölő víznek). 
• Fontos a tartályok vizét - elsősorban a nyári hónapokban - rendszeresen 

cserélni. 
• A készülék kikapcsolását követően javasoljuk, hogy a tartályokat ürítse ki és 

törölje szárazra. 
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A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 
 

1. Vezérlőpanel 
2. Lamellák a levegő 

kiáramlására 
3. Víztartály fedele 
4. Víztartály 
5. Korpusz 

 
 
 
 
A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA 
 

1. Üzemet jelző dióda 
2. A ventilátor sebességét jelző dióda  
3. LED háttérvilágítást jelző dióda 
4. ON/OFF kapcsoló 
5. A ventilátor sebességének beállítása 
6. Háttérvilágítás gomb 

 
 
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 

• A készülék használata előtt a víztartályokat töltse 
fel vízzel. Nyissa fel a készülék oldalain lévő 
víztartályok fedelét és vegye ki a víztartályokat. 
Csavarja le a kupakot, töltsön vizet a tartályokba 
(minél hidegebb a víz, annál hatékonyabb a 
hűtés), a kupakot jól csavarja be és a 
víztartályokat tegye vissza a készülékbe (a kupak 
lefelé nézzen). A zárófedélnek a készülék 
üzemelése során zárva kell lennie. A víztartályok feltöltése után várjon legalább 
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3 percet, míg elindítja a készüléket, hogy a szűrő felszívja a vizet. Ezzel eléri, 
hogy a kiáramló levegő hidegebb lesz. 

Megj.: A víztartályok - a ventilátor alacsony sebessége esetén - kb. 8 óra üzemre 
vannak tervezve. Miután a tartályokból elfogyott a víz, a készülék tovább üzemel és 
még hűti a levegőt mindaddig, amíg a szűrő meg nem szárad. 
• A készüléket helyezze egyenes, stabil és száraz felületre. 
• Dugja be a készülékbe a hálózati adaptert és csatlakoztassa a hálózatba, vagy 

USB kábel segítségével kapcsolja rá számítógépére. 
• A készülék be- vagy kikapcsolásához nyomja meg az ON/OFF gombot. 
• A ventilátor sebességének beállítása gomb segítségével – kis, közepes és 

nagy sebesség között választva – beállíthatja a ventilátor kívánt sebességét 
(meggyullad a megfelelő szimbólum). 

• A levegő kiáramlására szolgáló lamellák kívánt szögbe való állítása kézzel 
történhet. 

• A LED háttérvilágítás be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a LED 
háttérvilágítás gombot. Ezen gomb ismételt lenyomásával változtathatók a 
színek, illetve beállítható a színek automatikus váltokozása. 

• Üzemelés közben a készüléket ne mozgassa, ne döntse meg, nehogy kifolyjon 
a víz és károsodjon a berendezés. 

 
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS 

• Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki 
a hálózatból.. 

• A készülék felületét törölje le nedves ruhával. 
• A szűrő tisztítható porszívóval vagy öblíthető vízzel. A 

szűrő kivételéhez először vegye ki mindkét víztartályt. 
• Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket. 
• Ne merítse a készüléket vízbe, se egyéb folyadékba. 
• A készülék tárolása előtt ürítse ki a víztartályokat és – a maradék víz 

eltávolítása érdekében – hagyja a készüléket még egy ideig üzemelni. Ezután 
a készüléket húzza ki a hálózatból és eredeti göngyölegében helyezze el 
száraz helyen. 
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MŰSZAKI JELLEMZŐK 
Névleges feszültségtartomány AC 220-240 V 50 Hz / DC 5 V 
Névleges teljesítmény  5 W 

 
A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva. 
 
TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG 
KEZELÉSÉHEZ 
Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.  
 
KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK 
MEGSEMMISÍTÉSE 

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt 
szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus 
berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen 
termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében 
helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban 
illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, 
hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk 
helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is 
segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre 
és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - 
lehetséges negatív hatások megelőzésében is.  
 
A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó 
alapkövetelménynek.   


