
Odpařovací chladič - ventilator 
Art.- Nr.6090955 

Příručka 

 
Velmi nás těší, že jste se rozhodli pro koupi tohoto produktu. Přečtěte si prosím pečlivě tento návod dříve, 

než uvedete přístroj do provozu. Příručku uschovejte pro případné budoucí použití. 

 

 

Tipy 

 
1. Umístěte ventilátor na vyvýšený povrch, například na stůl nebo na pracovní desku. Tímto způsobem 

můžete svůj pracovní prostor rychleji ochlazovat. 
2. Po naplnění vodní nádržky vyčkejte alespoň 3 minuty, než přístroj zapnete, abyste mohli filtr 

ponořit do vody. Tímto bude vzduch podstatně rychleji ochlazován. 
3. Snažte se zůstat v bezprostřední blízkosti ventilátoru. Nejlepšího ochlazovacího efektu dosáhnete 

tím, že budete sedět přímo před přístrojem. 
 

Montáž 

 
1. Vyjměte vodní filtr z přístroje a rozbalte z folie. Rozbalený filtr vložte zpět do přístroje a věnujte při 

tom pozornost značkám na filtru. 
2. Umístěte ventilátor na rovný povrch. 
3. Otevřete dvířka u nádržky na vodu a naplňte nádržku vodou. Nejlepší je použít džbán nebo 

odměrku. 
4. Připojte napájecí USB adaptér do zásuvky. Poté připojte větší konektor USB kabelu k napájecímu 

zdroji USB a menší zástrčku na zadní stranu ventilátoru. 
Poznámka: Můžete také připojit velký USB konektor k počítači a ovládat ventilátor přes PC. 

 

 
  



Výměna filtru 
 
Vodní filtr by měl být měněn každé 2 měsíce, nebo pokud zjistíte, 
že přístroj již neparcuje na plný výkon. 

1. Odpojte ventilátor od sítě. 
2. Vyjměte z přístroje vodní nádržku (obrázek 1).  
3. Otevřete ovládací panel (obrázek 2) tím, že ho odklopíte.  
4. Vyjměte použití filtr (obrázek 3). 
5. Vložte nový filtr a věnujte při tom pozornost značkám na 

filtru. 
6. Ovládací panel opět zavřete. 
7. Vložte do přístroje vodní nádržku.  

 

Obsluha 

 
1. Chcete-li ventilátor zapnout, stiskněte a podržte tlačítko ON / OFF po dobu 

přibližně 3 sekund. 
 
 
 

 
 

2. Když se displej zapne, 
 stiskněte tlačítko Menu. Potom můžete pomocí tlačítek "+" a "-" nastavit 
rychlost ventilátoru. Máte na výběr mezi 5 rychlostními stupni. 
 
 
 
 

3. Když se displeji objeví,  
 stiskněte tlačítko Menu pro nastavení barvy světla. Pomocí tlačítek „+“ a „-“ 
vyberte mezi stálou barvou nebo mezi animací barev.  
 
Barevné pořadí:  
0) Vypnuto, 1) červená, 2) fialová, 3) zelená, 4) modrá, 5) světle modrá, 6) 

růžová, 7) žlutá, 8) bílá, 9) automatické měnění barev 
 

4. Když se na displeji zobrazí,  
 pomocí tlačítka Menu nastavte úroveň osvětlení. Pomocí tlačítek "+" a "-" 
nastavte intenzitu světla v 5 úrovních. 
 
 

 
 
 

5. Pracovní režim: KLW-018A1: Když se na displeji objeví,  
stiskněte tlačítko Menu. Pro volbu denního režimu, stiskněte tlačítko "+" a 
stisknutím tlačítka "-" vyberete režim nočního spánku. 
 
 
 



6. Když se na displeji zobrazí a bliká " ", stiskněte tlačítko Menu pro nastavení 
časovače. Poté můžete pomocí tlačítek "+" a "-" nastavit časovač mezi 0,5 - 12 
hodinami. 
 
 

7. Pokud chcete ventilátor vypnout, stiskněte znovu tlačítko ON/OFF. 
 
Poznámka: Doporučujeme, abyste ventilátor používali na vyšší rychlost nejméně 5 minut před 
vypnutím, tím se přístroj vysuší. 

 

 

Bezpečnostní varování 

 
1. Nikdy nepřenášejte přístroj s plnou vodní nádržkou. V přístroji může zůstat trochu vody, i když je 

nádržka prázdná.  
2. Používejte pouze čerstvou, čistou vodu. V případě potřeby použijte destilovanou vodu. 
3. Přečtěte si a dodržujte pokyny pro pravidelnou údržbu přístroje. 
4. Ventilátor pracuje nejlépe v čistém prostředí. Velké množství prachu nebo nečistot může zkrátit 

životnost přístroje. 
5. Doporučujeme přístroj používat pouze v suchém prostředí. Pokud provozujete přístroj ve vlhkém 

prostředí, dejte pozor na to, aby se voda nedostala na kryt přístroje.  
6. Pokud dojde k polití nebo k pocákání krytu přístroje, okamžitě přístroj odpojte od sítě a nechte jej 

nejméně 24 hodin vyschnout. 
7. Neumísťujte přístroj na delší dobu na přímé sluneční světlo. 
8. Pokud nebudete ventilátor delší dobu používat, vyprázdněte nádržku na vodu, zapněte přístroj a 

nechte ventilátor běžet minimálně 4 hodiny na nejvyšší rychlost. Tento proces zcela vysuší filtr 
uvnitř přístroje. 

9. Pro provoz přístroje používejte pouze dodaný síťový adaptér a kabel. 
10. Nikdy se nedotýkejte síťové zástrčky ani napájecího kabelu mokrýma rukama. 
11. Před čištěním, vyjmutím/výměnou filtru nebo před přemístěním přístroje vždy nejprve vypojte 

ventilátor ze sítě. 
12. Pro optimální funkčnost umístěte ventilátor na vyvýšený povrch, například na stůl nebo na pracovní 

desku. 
13. Neumísťujte ventilátor do blízkosti topení nebo elektrických spotřebičů. 
14. Přístroj neumísťujte do průchodů nebo do oblastí s vysokým provozem, protože by se mohl přístroj 

převrhnout nebo by se o něj mohlo zakopnout. 
15. Dejte pozor, aby se do přístroje nedostaly žádné cizí předměty. 
16. Na ventilátor nepokládejte žádné předměty. 
17. Ochranné mřížky vpředu a vzadu nesmějí být zakryty nebo zablokovány. 
18. Neotáčejte přístroj vzhůru nohama. 
19. Ventilátor nikdy neponořujte do vody nebo do jiných kapalin. 
20. Neumisťujte ventilátor do blízkosti otevřeného ohně nebo k jiným zdrojům ohně. 

 

Další bezpečnostní pokyny 
 

1. Tento přístroj není určen pro osoby (včetně dětí), které mají omezené fyzické, duševní nebo 
smyslové schopnosti nebo nemají dostatek zkušeností a odborných znalostí, pokud nejsou pod 
dohledem osoby, která je odpovědná za bezpečnost provozu tohoto přístroje. 

2. Tento přístroj lze zcela vypnout pouze odpojením síťové zástrčky ze zásuvky. 
3. Výrobce neručí za škody vzniklé nedodržením pokynů z tohoto návodu. 
4. Pro tento výrobek byl vytvořen speciální vyměnitelný filtr. Pokud je filtrační vložka poškozená nebo 

vadná, můžete si koupit nový náhradní filtr. 



 
 

POUZE PRO SOUKROMÉ DOMÁCÍ POUŽITÍ 
 

Technická data 

 

• Číslo modelu: KLW-018A1 

• Napájení: 100 – 240 V – 50/60 Hz 

• Provozní napětí: 5 Vdc, 1A 
 
Zákaznický servis: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str. 1, 86159 Augsburg 
Email: info@weltbild.com 
Telefon: 01806 354 360 
 

 


