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A. INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA 

• Acest aparat este proiectat pentru alimentarea la o priză electrică de 220-240V / 

50-60Hz. 

• Înainte de a curăța sau muta aparatul, asigurați-vă că este deconectat de la priză. 

Când îl deconectați, prindeți de ștecher și nu trageți de cablu. 

• Nu apucați ștecherul cu mâna umedă pentru a evita șocurile electrice. 

• Nu deteriorați cablul, nu îl îndoiți excesiv, nu îl întindeți și nu apăsați pe el. Nu 

înlocuiți singur cablul electric. Dacă este deteriorat, cablul electric trebuie înlocuit 

de o persoană calificată pentru a evita pericolele. 

• Nu introduceți corpuri străine în orificiu de admisie sau evacuare a aerului pentru a 

evita pericolele și a nu diminua fluxul de aer.  

• Nu stropiți aparatul cu apă sau ate lichide și nu îl așezați în apropierea surselor de 

flacără. Nu inhalați substațe inflamabile sau periculoase.  

• Nu pulverizați pesticide sau detergent pe ventilator pentru a evita deteriorarea 

marginii de cauciuc. 

• Când aparatul nu este folosit pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să îl 

deconectați de la priza de curent.  

• Nu încercați să reparați singur acest aparat. Reparațiile pot fi desfășurate doar de o 

persoană calificată. 

• Acest aparat poate fi utilizat de către copiii începând cu vârsta de 8 ani sau de către 

persoane cu capacităţi mentale sau senzoriale reduse sau persoane care nu sunt 

familiarizate cu modul de operare al aparatului anti-insecte doar sub supravegherea 

unor persoane adulte responsabile pentru siguranța lor astfel încât să fie informați 

cu referire la potențialele pericole și riscuri.  

• Aparatul trebuie deconectat de la priza electrică înainte de curățare sau întreținere. 

 

B. AVERTISMENTE PRIVIND UTILIZAREA 

• Nu anulați funcția de perdea de apă. 

• Asigurați-vă că aparatul este așezat în poziție orizontală și stabilă. Nu utilizați 

aparatul dacă este înclinat sau se află pe o suprafață moale. 

• Deconectați cablul de alimentare înainte de a muta aparatul. Vă rugăm să apucați de 

mânerul situat în spatele aparatului dacă doriți să îl mutați. 

• Nu folosiți ventilatorul într-un mediu cu umiditate ridicată sau în locuri prăfuite. 

• Nu lăsați aparatele electrice la îndemâna copiilor sau a persoanelor infirme. Nu-i 

lăsați să utilizeze aparatele fără supraveghere. 

• Asigurați-vă că nivelul apei din rezervor nu scade sub linia marcată pe rezervor, 
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altfel funcția de răcire nu funcționează.  

• Nu introduceți niciodată degetele sau alte obiecte în grilajele aparatului când acesta 

este conectat la priza electrică.  

C. DESCRIEREA PĂRȚILOR COMPONENTE 

 

D. SPECIFICAȚII TEHNICE 

Model Easy Cool Consum apă 
Aproape 
200ml/h 

Sursa 220V-240V  50-60Hz 
Dimensiune 
netă 

266x275x750m
m 

Putere 
consumată 

50W 
Dimensiune 
brută 

305x305x795 

Funcții Răcire / timer / 
automat / oscilare 

Greutate netă 6 Kg 
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E. DESCRIERE FUNCȚII 

1. Foloseste apa pentru a răci aerul prin intermediul tehnologiei evaporative, capacitatea 

rezervorului este mare, refrigerarea mai rapidă iar cuburile de gheață mai rezistente; 

2. Pentru un volum de aer mai mare, se folosește pompă tubulară. 

3. Ionii negativi generează oxigen și purifică aerul; 

4. Timer: permite programarea funcționării de la 1h până la 8h; 

5. Telecomandă ușor de utilizat  

6. Filtru dublu de aer care poate fi scos pentru o curățare facilă. 

7. Funcție de protecție la epuizarea apei: mai ușor de utilizat 

 

F. PANOUL DE CONTROL ȘI TELECOMANDA 

 
 
Butoane: 
Timer = Temporizator 

Cool = Răcire  

Speed = Viteză  

OSC(U/D) = 

    Oscilații(sus/jos)   

OSC(L/R) = 

 Oscilații(stânga/dreapta) 

ON/OFF= Pornit/Oprit 

sus-jos / oscilare 
stânga-dreapta 

Reglare răcire: Natural 
/ Sleep / ECO 

Selectare 3 trepte 
viteză 

Rezervor 
apă 

7L Greutate brută 8 Kg 
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G. PROTECȚIE LA DESCHIDEREA FILTRULUI 

 

H. INSTRUCȚIUNI PRIVIND FUNCȚIONAREA 

Vă rugăm să adăugați apă curată în rezervor înainte de utilizarea aparatului, după cum este 

explicat mai jos. 
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I. UTILIZAREA APARATULUI 

Funcție de oprire automată: după 10 ore se va opri automat 

• PORNIRE: După conectare, aparatul emite un sunet acustic iar pe panoul LCD se va aprinde 

indicatorul corespunzător alimentării. 

• ON/OFF: apăsați acest buton pentru a porni ventilatorul și funcția de ionizare. Pe diplay 

este afișată temperature ambiantă pentru 3 secunde. Apăsați acest buton din nou pentru a 

dezactiva toate funcțiile și pentru a vă reîntoarce la modul standby. 

• VITEZĂ: când aparatul funcționează, apăsați acest buton pentru setarea treptei de viteză. 

Dacă țineți apăsat acest buton, veți putea selecta treapa de viteză jasă, medie sau înaltă. Pe 

display se afișează valorile 01 / 02 / 03 în timpul funcționării, iar temperatura ambientă 

este afișată după 3 secunde. 

• RĂCIRE: Când ventilatorul funcționează, apăsați acest buton pentru a activa funcția de 

răcire par pe display se va aprinde indicatorul corespunzător funcției (cu 3 minute înainte 

de a începe procesul de răcire, ventilatorul va funcționa automat la o treaptă de viteză 

redusă). Apăsați acest buton din nou pentru dezactivarea funcției de răcire, iar indicatorul 

luminos aflat pe display se va stinge. Dacă sistemul de răcire nu detectează apă în termen 

de 10 secunde, va declanșa alarma. Aparatul va emite trei semnale acustice, va opri pompa 

de apă iar indicatorul funcției de răcire va ilumina intermitent pentru 20 de secunde.  
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• MOD DE FUNCȚIONARE: dacă ventilatorul funcționează, apăsați acest buton pentru a activa 

modul SLEEP (repaos). Indicatorul corespunzător funcției SLEEP se va aprinde. Apăsați din 

nou acest buton pentru a activa modul NATURAL. Indicatorul corespunzător funcției 

NATURAL se va aprinde, iar cel orespunzător funcției SLEEP se va stinge. 

• OSCILAȚII (STÂNGA/DREAPTA): când ventilatorul funcționează, apăsați acest buton pentru 

a activa funcția de oscilare la dreapta și stânga. Indicatorul luminos corespunzător funcției 

se va aprinde. Apăsați acest buton din nou pentru a dezactiva funcția de oscilare. 

• OSCILAȚII (SUS/JOS): când ventilatorul funcționează, apăsați acest buton pentru a activa 

funcția de oscilare în sus și în jos. Indicatorul luminos corespunzător funcției se va aprinde. 

Apăsați acest buton din nou pentru a dezactiva funcția de oscilare. 

• TIMER: când ventilatorul funcționează, apăsați acest buton pentru a activa funcția de 

temporizare TIMER. Indicatorul luminos corespunzător funcției se va aprinde (va afișa 

temperatura ambiantă după 3 secunde). Timpul afișat va avea următoarele valori: 1H – 2H – 

4H ..... Pe display va fi afișat mesajul 8H – oprire timer pentru a anunța că ventilatorul a 

funcționat până la epuizarea timpului setat sau până la oprirea manuală. 

• TELECOMANDĂ: butoanele aflate pe telecomandă activează aceleași funcții aflate pe 

panoul de control. Telecomanda receționează semnal de la maxim 5 metri, la unghi de 

30°-45° de centru. Dacă telecomanda este utilizată în parametrii menționați mai sus, dar 

totuși nu funcționează, vă recomandăm să înlocuiți bateriile. Nu lăsați telecomanda la 

îndemâna copiilor. 

J. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE 

Vă rugăm să desfășurați cablul înainte de utilizarea aparatului. Curățați rezervorul de apă cu 

o soluție de curățat și o cârpă umedă. Nu utilizați soluții de curățat corozive, gaz, alcool, etc 

pentru componentele de plastic ale aparatului pentru a preveni deformarea sau 

deteriorarea acestora. 
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K. DEPOZITAREA APARATULUI 

Pentru a depozita acest aparat: 

1) Goliți și uscați complet rezervorul de apă. 

2) Ambalați-l în folie de protecție înainte de a-l introduce în cutie. 

3) Depozitați-l într-un loc uscat și aerisit. 

 

INFORMAŢII PRIVIND CORECTA ELIMINARE A PRODUSULUI ÎN CONFORMITATE CU 

DIRECTIVA EUROPEANĂ 2012/19/CE. 

Directiva europeană 2012/19 / CE privind deșeurile echipamentelor electrice și 

electronice (DEEE), prevede ca aparatele electrice electrocasnice vechi să nu fie aruncate 

împreună cu deșeurile municipale nesortate. Aparatele vechi trebuie colectate separat 

pentru a optimiza recuperarea și reciclarea materialelor pe care le conțin și pentru a reduce 

impactul asupra sănătății umane și a mediului. Simbolul „coșul de gunoi barat” aflat pe 

produs vă amintește de obligația dvs. ca atunci când aruncați aparatul, acesta trebuie 

colectat separat. Consumatorii ar trebui să contacteze autoritățile locale sau vânzătorul 

pentru informații privind eliminarea corectă a aparatului vechi. 


