
OMISTAJAN OHJEKIRJA
ILMANJÄÄHDYTIN

MALLI: AC100-16BR

LUE JA SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET 

Huomio: ohjekirjan kuvat ovat vain viitteellisiä.

ILMANJÄÄHDYTIN
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Lue turvallisen käytön säännöt ja ohjeet huolellisesti.

HUOMIOI

VAROITUS

6. Tämän tuotteen oikea hävittäminen 

1. Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan tai sen 
huoltoliikkeen tai vastaavan, pätevän henkilön on 
vaihdettava johto vaaran välttämiseksi.

2. Vain kotitalouskäyttöön.
3. Tätä laitetta voivat käyttää alle 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, 

joilla on heikentynyt fyysinen, aistillinen tai henkinen kyky 
tai kokemuksen ja tiedon puute, jos he ovat saaneet 
valvonnan tai ohjeet laitteen käytöstä turvallisesti ja 
ymmärtäen vaaroja. Lapset eivät saa leikkiä laitteen 
kanssa. Puhdistusta ja käyttäjän huoltoa ei saa tehdä ilman 
valvontaa. Lapsia on valvottava, jotta he eivät pelaa 
laitteella.

4. Irrota laite täytön ja puhdistuksen aikana.
5. Ennen puhdistusta tai muuta huoltoa laite on irrotettava 

verkkovirrasta.

Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa 
hävittää muiden kotitalousjätteiden mukana missään 
EU:n alueella. Jotta vältetään hallitsemattoman 
jätteiden hävittämisen aiheuttamat mahdolliset haitat 
ympäristölle tai ihmisten terveydelle, kierrätä laite 
vastuullisesti, edistääkseen aineellisten resurssien 
kestävää uudelleenkäyttöä. Palauttaaksesi käytetyn 
laitteen, ole hyvä ja käytä palautus- ja 
keräysjärjestelmiä, tai ota yhteyttä siihen 
jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu. Ne voivat 
toimittaa tämän tuotteen ympäristöystävälliseen 
kierrätykseen.
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TURVALLISTA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖT

ASENNUSOHJEET

Komponenttien nimet

Paikka kaukosäädintä varten

Etujalan pyörä

Takajalan pyörä

Jalkapyörän asennus

1. Älä koskaan työnnä sormia, lyijykyniä tai muita esineitä säleikön läpi 
tuulettimen ollessa käynnissä.

2. Irrota tuuletin, kun siirrät sen paikasta toiseen.
3. Varmista, että tuuletin on tukevalla alustalla sitä käytettäessä, jotta sen 

kaatumiselta vältyttäisiin.
4. ÄLÄ käytä puhallinta ikkunassa, sade voi aiheuttaa sähköiskun vaaran.
5. Vain kotitalouskäyttöön.

Kaukosäädin

Hunajakennosuodatin

Hunajakennosuodattimen kehys

Yleiskäyttöinen pyörä

Vesisäiliön kansi

VesisäiliöOhjauspaneeli

Vesitason 
ikkuna

Ilman 
poistoaukon 
este

Kiinnitin

Jäälaatikko
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Kaukosäätimen näppäinten ohjeet

KÄYTTÖOHJE

Pariston asennus

Hyviä vihjeitä:
1. Positiivisen navan tulee olla ylöspäin paristoa asennettaessa. 
2. Kaukosäätimen on oltava 5 m etäisyydellä tuotteen etuosasta, ja sitä on 

käytettävä tavallisesti 30 asteen kulmassa.

NOPEUS-näppäin
PÄÄLLE/POIS-

näppäin

ILMANKOSTUTIN/VIILEÄ 
VIRTAUS-näppäin

AJASTIN-näppäin

ILMANSUUNNAN 
hallinnan näppäin

TUULETUSTYYPIN 
näppäin

Vetolovi

Lukitussalpa
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Runko-osan käytön ohjeet

ON/OFF OSC TIMER SPEED MODE HUMIDIFY

Aktivoi toiminto painamalla laitteen vastaavaa näppäintä. Esimerkiksi 

Paina [    ] -näppäintä ilmansuunnan hallinta-toiminnon aktivoimiseksi tai poistamiseksi 

käytöstä. (Huomautus: käsikäyttöinen vaakatason lapa mahdollistaa virtauksen 

suunnan kallistamisen).

Paina [     ] -näppäintä ilmavirran 3 nopeuden säätämiseksi.

Paina [     ] -näppäintä vaihtaaksesi normaalin, luonnollisen ja lepotilan välillä.

Paina [     ] -näppäintä asettaaksesi 1-7 tunnin ajastinasetuksen.

Kun [     ] -näppäintä painetaan, ilmaisin palaa jatkuvasti, jos toiminta on normaalia; 

jos merkkivalo vilkkuu, se osoittaa veden puuttumista, lisää vettä välittömästi.

Huomaa vihje:

Laitteen painopainikkeet voivat poiketa varsinaisen tuotemallin mukaisesti.
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HUOLTO-OHJE

PUHDISTUS

Jäälaatikon käyttö

Vesi + jää

Vedenpinnan
korkeus

Huomaa vihje:

Kostutettaessa vesisäiliön vedenpinnan on pysyttävä MAX-merkinnän alapuolella. 

Täytä vettä, jos taso on MIN-merkinnän alapuolella.

HUOLTO-OHJE
Puhallin ei vaadi paljon huoltoa. Älä yritä korjata sitä itse. Huolehdi, että pätevä 
huoltohenkilöstö suorittaa huollon tarvittaessa.
1. Puhallin on irrotettava ennen puhdistusta ja asennusta.
2. Varmistaaksesi riittävän moottorin ilmanvaihdon, moottorin takaosassa olevat 

tuuletusaukot on pidettävä pölyttöminä. Älä pura puhallinta pölyn poistamiseksi.
3. Ole hyvä ja pyyhi ulkopinnat pehmeällä kankaalla, joka on kostutetu miedolla 

pesuaineella.
4. Älä käytä hankaavia pesuaineita tai liuottimia pinnan naarmuuntumisen 

välttämiseksi.
Älä käytä puhdistusaineena mitään seuraavista: bensiini, tärpätti. 

5. Älä päästä vettä tai muuta nestettä moottorin koteloon tai sisäosiin.

1. Muista irrottaa pistoke pistorasiasta ennen puhdistusta. 
2. Muoviosat tulee puhdistaa pehmeällä kankaalla kostuta miedolla saippualla.

Poista saippuakalvo huolellisesti kuivalla liinalla.
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